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Răspunsul^ ferm al_ fiecărui. colectiv^ la hotărîrile Congresului, 

la chemarea secretarului general al partidului:

Sarcinile economice-realizate exemplar, 
ra malt spirit de râspandere!

Congresul al XI-lea al P.C.R., 
adoptînd Programul partidului, Di
rectivele, aprobînd Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Rezoluția, a cristalizat întregului 
partid și întregului popor obiecti
ve de însemnătate istorică și, tot
odată, a precizat direcții riguroase 
de acțiune pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, pentru înain
tarea României pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Prin toate aceste documen
te, clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii dispun de un îndreptar a- 
totcuprinzător, care luminează cu 
claritate căile făuririi României de 
mîine, cu o economie dintre cele 
mai avansate și un nivel superior 
de bunăstare a celor ce muncesc. 
Decisivă este acum — așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat la 
Congres — activitatea concretă, po
litică și organizatorică, pentru rea
lizarea în viață a hotărîrilor adop
tate.

Așa cum și Congresul a situat 
In centrul atenției și dezbaterilor 
sale, prioritară este dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a societății 
noastre, ca verigă hotărîtoare a tu
turor progreselor edificării mai 
departe a orînduirii socialiste. In 
această privință, trebuie subliniată 
în primul rind legătura indisolubi
lă dintre înfăptuirea sarcinilor ur
mătorului cincinal — prefigurate. în 
Directivele adoptate — și rezulta
tele de pînă acum, respectiv cele 
care se vor obține pînă la fine
le acestui an și pînă Ia sfîrșitul a- 
nului 1975. După cum arăta secreta
rul general al partidului, aceste re
zultate constituie o puternică bază 
de pornire pentru realizarea obiec
tivelor de viitor ale construcției 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Este un adevăr evident, pe 
care întreaga activitate politico-e- 
ducativă a organizațiilor de partid 
trebuie să-l reliefeze cît mai preg
nant, să-l înrădăcineze cît mai 
adînc în conștiințe, că obiectivele 
strălucite înscrise în Directive — 
parte integrantă a Programului

partidului — își vor găsi cu atît 
mai bună îndeplinire cu cît se va 
trece la abordarea lor de la un ni
vel mai înalt al activității econo
mice, de la realizări superioare în 
toate sferele producției. Tocmai 
de aceea, o cerință esențială ce 
decurge din hotărîrile Congresului, 
din îndemnurile adresate întregii

în lucrările Congresului — că In 
majoritatea covîrșitOare a ramuri
lor economice s-au obținut rezul
tate bune. In același timp, mal 
persistă unele restanțe de plan — 
și chiar în ramuri care, pe ansam
blu, sînt înainte cu realizarea pla
nului, există, la „umbra" cifrelor 
globale, întreprinderi restanțiere.

„Înscrierea în Directive a prevede
rilor privind dezvoltarea în ritm intens, 
în perioada următoare, a tuturor 
sectoarelor de activitate se bazează pe 
realizarea cu succes a planului cincinal 
1971-1975, pe faptul că prevederile 
planului cincinal se vor realiza înainte 
de termeni1

NICOLAE CEAUȘESCU

națiuni de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este trecerea neîntîr- 
ziată la măsuri concrete în fiecare 
unitate, centrală, minister și județ, 
menite să asigure îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor economice în 
toate domeniile, asigurarea de noi 
avansuri în înfăptuirea înainte de 
termen a actualului cincinal.

în primul rînd, trebuie depuse 
eforturi stăruitoare, la toate nivelu
rile, în vederea îndeplinirii inte
grale a planului și a angajamente
lor asumate în acest an, pregătirii 
temeinice, sub toate aspectele, a 
producției anului viitor. Este știut 
— și s-a arătat pe bună dreptate și

Lichidarea tuturor acestor rămî- 
neri în urmă constituie o sarcină 
imperioasă, care poate și trebuie 
adusă la îndeplinire în toate între
prinderile și centralele economice, 
în toate județele și ramurile pro
ducției materiale.

Esențial este să se accelereze rit
mul în care se realizează produc
ția fizică atît în luna decembrie, 
cît și în lunile anului viitor. în lu
mina noilor exigențe determinate 
de Directive, care presupun și se 
bazează pe îndeplinirea tuturor 
sarcinilor cantitative și în special 
calitative ale planului, devine abso
lut inadmisibilă practica acelor în

treprinderi care sînt preocupata 
doar de realizări valorice, negii jind 
planul fizic la unele sortimente, în
deosebi la cele destinate cooperării. 
Este necesar ca în toate între
prinderile și, firește, in primul 
rînd în acelea unde mai persistă 
asemenea optici, să se depună e- 
forturi susținute pentru înfăptuirea 
planului fizic ; ținînd seama că a- 
ceasta presupune folosirea cu ran
dament superior a capacităților de 
producție, este de datoria ministe
relor și centralelor să acționeze 
cu mai multă hotărîre pentru gos
podărirea cu maximă grijă Și efi
ciență a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, pentru asigurarea ex
ploatării normale, fără avarii, a 
potențialului tehnic, efectuarea la 
timp și în cele mai bune condiții 
a reviziilor și reparațiilor.

In aceeași ordine de idei, sc im
pun concentrate eforturile în scopul 
finalizării noilor obiective de in
vestiții prevăzute în planul pe acest 
an și pregătirii investițiilor anului 
viitor, realizării la termen a para
metrilor tehnico-economici proiec
tați, în așa fel îneît economia na
țională, societatea să beneficieze 
din plin de efectele scontate, po
trivit fondurilor investite pentru 
dezvoltarea și modernizarea pro
ducției materiale.

Trăgînd învățămintele cuvenite 
din munca de pînă acum și acțio- 
nînd în șpiriful hotărîrilor Con
gresului, ‘ urmărirea îndeplinirii 
planului și a angajamentelor pe 
acest an trebuie organic împletită 
cu definitivarea pregătirilor pentru 
activitatea economică din anul vii
tor, sub multiple aspecte — de 
la nominalizarea și contractarea 
producției pînă la aprovizionarea 
tehnico-materială necesară, de la 
acțiunile de înnoire a produselor și 
pînă la modernizarea tehnologiilor 
de fabricație, de la asigurarea do
cumentațiilor tehnico-economico și 
contractarea utilajelor tehnologice 
pentru noile investiții pînă Ia crea
rea fronturilor de lucru pentru ob
ținerea unui ritm susținut de exe
cuție pe șantiere.
(Continuare în pag. a Il-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Comunist din Japonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
în ziua de 3 decembrie, delegația 
Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de Tomio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C. din Japonia, care a 
participat la cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Ștefan Voicu, 
membri ai C.C. al P.C.R., Mircea 
Angelescu, șef de sector Ia C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut din partea tovarășu
lui Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japo
nia, și a conducerii P.C. din Japo
nia.

Oaspeții au felicitat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
realegerii ca secretar general al 
Partidului Comunist Român, i-au

împărtășit gratitudinea lor pentru 
întrevederea acordată, pentru po
sibilitatea oferită de a participa la 
Congresul comuniștilor români, 
manifestîndu-și convingerea că po
porul român va înfăptui, sub con
ducerea P.C.R., obiectivele stabilite 
de Congres.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Kenji Miya
moto, tuturor comuniștilor japo
nezi salutări tovărășești, cele mai 
sincere urări de succes în activi
tatea consacrată bunăstării și feri
cirii poporului japonez.

Secretarul general al P.C.R. a 
subliniat că prezența delegației 
P.C. din Japonia la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres reprezintă o 
dovadă a bunelor relații statorni
cite între cele două partide, o nouă 
contribuție la extinderea și întări
rea conlucrării dintre ele.

S-a procedat apoi la un schimb 
de păreri privind preocupările ac
tuale și de perspectivă ale Parti
dului Comunist Român și Partidu
lui Comunist din Japonia, precum

și în legătură cu unele aspecte ale 
situației internaționale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești.

în timpul convorbirii s-a rele
vat evoluția favorabilă a raportu
rilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre P.C.R. și P.C.J. și 
a fost evidențiată dorința comună 
de a amplifica și diversifica aceste 
legături internaționaliste, caracte
rizate prin înțelegere, stimă și res
pect reciproc, în interesul întăririi 
prieteniei și cooperării multilate
rale dintre popoarele și țările noas
tre, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

De ambele părți s-a reliefat Im
portanța intensificării luptei ma
selor populare, a întăririi acțiu
nilor unite și a conlucrării forțelor 
revoluționare, progresiste, antiim- 
perialiste, pentru pace și securitate 
internațională, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru progres so
cial.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Primarul general al orașului Bonn
Marți dimineața, președintele. 

Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe Peter Kraemer, primarul 
general al orașului Bonn, care face 
o vizită în țara noastră, la invita
ția Institutului român pentru re
lații culturale cu străinătatea.

La întrevedere a participat pri
marul general al Capitalei, Gheor- 
ghe Cioară.

A luat parte, de asemenea, Er
win Wickert, ambasadorul Repu
blicii Federale Germania la Bucu
rești.

Mulțumind pentru primirea a- 
cordată, oaspetele a arătat că lo
cuitorii orașului Bonn păstrează o 
vie amintire vizitei făcute de șeful 
statului român, moment care a

constituit , o expresie a bunelor re
lații existente între România și 
R. F. Germania, a dorinței celor 
două țări de a se cunoaște mai 
bine. z

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evocat cu plăcere vi
zita efectuată în R. F. Germania, 
Ia Bonn, întîlnirile pe care le-a 
avut cu oamenii politici, cu popu
lația, subliniind importanța con
tactelor la cel mai înalt nivel în 
dezvoltarea și strîngerea relațiilor 
de cooperare reciproc avantajoasă.

în continuarea întrevederii s-au 
apreciat, de ambele părți, evolu
ția pozitivă a raporturilor de co
laborare și conlucrare româno— 
vest-germane, precum și existența

unor largi posibilități de extindere 
a relațiilor dintre cele două țări 
și popoare. în acest cadru s-a re
legat importanța dezvoltării legă
turilor politice, economice, cultu
rale, tehnico-științifice dintre ora
șele celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, în acest context, rolul 
important care revine colaborării 
pe multiple planuri ca mijloc de 
cunoaștere reciprocă și înțelegere 
între popoare, precum și necesita
tea ca raporturile dintre state să 
fie bazate pe principii noi, care să 
garanteze egalitatea în drepturi și 
avantajul reciproc al tuturor na
țiunilor.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

TIMPUL PRIELNIC Șl RECOLTA VIITOARE OBLIGĂ:

Arături adinei pe toate 
suprafețele planificate

în această toamnă, exceptînd partea 
de vest a țării, timpul a fost deosebit 
de prielnic executării lucrărilor a- 
gricole. Griul a fost însămînțat în 
pămint bine pregătit și îndeajuns 
de umed incit boabele au încolțit în 
timp scurt. Aproape peste tot plan
tele au înfrățit, semănăturile fiind 
ca un covor verde. Există deci con
diții ca atit Ia grîu, cit șl la cele
lalte culturi de toamnă să se ob
țină, în anul viitor, recolte bune. 
Trebuie însă asigurate condiții ca și 
la plantele agricole care se însămîn- 
țează primăvara — porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, car
tofi, legume — să se obțină pro
ducții mari. între acestea, un loc 
important îl ocupă arăturile ' de 
toamnă și fertilizarea terenurilor cu

îngrășăminte naturale și chimice. în 
programul de măsuri întocmit de 
ministerul de resort privind desfă
șurarea campaniei agricole de toam
nă, s-a prevăzut să se are o supra
față de circa 4 milioane hectare.

Datorită faptului că, în majorita
tea unităților agricole, tractoarele e- 
liberate de la însămînțări au fost 
dirijate imediat, fără nici o între
rupere de timp, la executarea ară
turilor de toamnă, aceste lucrări s-au 
încheiat sau se efectuează pe ulti
mele suprafețe. In județul Argeș, 
cooperatorii și mecanizatorii au ter
minat arăturile de toamnă pe în
treaga suprafață de 48 000 ha. Cu 
cîteva zile în urmă, au raportat în
cheierea acestei lucrări și oamenii 
muncii din agricultura județelor Olt,

ÎN INDUSTRIA CAPITALEI

Rezultate remarcabile 
in îndeplinirea planului
(Coresponden

tul „Scînteii". Dumi
tru Tîrcob). — Colec
tivele din întreprinde
rile bucureștene au 
reușit să încheie luna 
noiembrie — luna Con
gresului partidului — 
cu bune rezultate, care 
completează bilanțul 
activității desfășura
te de-a lungul anului, 
în felul acesta, pe cele 
11 luni ale anului, in
dustria Capitalei și-a 
realizat sarcinile de 
plan la producția glo
bală și marfă în pro
porție de 101.9 la sută 
și, respectiv, de 102,2 
la sută. Sporurile de 
producție obținute în 
11 luni se concretizea

ză, între altele, în 6 695 
tone otel, motoare cu 
ardere internă și mo
toare electrice însu- 
mînd 96 935 CP și, 
respectiv, 27 829 kW, 
transformatoare și au- 
totransformatoare de 
putere de 51 296 kVA, 
aparataj electric de 
joasă tensiune în va
loare de peste 66 mi
lioane lei, mijloace de 
automatizare insumînd 
50 milioane lei. mij
loace ale tehnicii de 
calcul în valoare de 
15,7 milioane lei. 30 
de locomotive Diesel 
hidraulice. 393 tone 
produse chimice ma- 
cromoleculare, 37 686 
metri cubi panouri

mari din beton armat, 
68 900 perechi încăl
țăminte, țesături tip 
bumbac 606 000 mp, 
mobilier din lemn in 
valoare de 48,4 milioa
ne lei. 2 800 tone ulei 
și multe alte produ
se necesare economiei 
naționale. în prezent, 
oamenii muncii din 
industria Capitalei 
desfășoară, o activi
tate susținută pentru 
ca în ultima lună a 
anului să obțină noi și 
importante rezultate, 
în vederea realizării 
exemplare a angaja
mentelor asumate și 
a pregătirii în bune 
condiții a producției 
anului viitor.

Teleorman fi Vîlcea. Pînă marți, 3 
decembrie, potrivit ultimelor date 
centralizate la minister, au fost 
făcute arături de toamnă pe 3 400 000 
hectare, ceea ce reprezintă 76 la sută 
din suprafețele prevăzute în între
prinderile agricole de stat și 83 la 
sută în cooperativele agricole. Au 
rămas de arat suprafețe mai mari 
în cooperativele agricole din jude
țele Timiș, Arad, Bihor. în jude
țul Arad, de exemplu, mai sînt de 
arat 65 000 ha — o suprafață foarte 
mare dacă avem în vedere timpul 
înaintat în care ne găsim. De aseme
nea, va trebui acționat energic în 
vederea încheierii acestei lucrări și 
in județele Ialomița și Galați.

încheierea grabnică a arăturilor 
de toamnă este hotărită în cea mai 
mare măsură de munca tractoriști
lor din stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii și întreprinderile a- 
gricole de stat. în timpul scurt care 
a mai rămas pînă la venirea iernii, 
ei au datoria ca, printr-un eforț 
energic, să încheie arăturile de 
toamnă pe toate suprafețele pre
văzute. Întrucît în unele unități a- 
gricole mai sînt de arat suprafețe 
mari, este necesar ca, printr-o te
meinică organizare a muncii, viteza 
zilnică planificată să fie depășită. 
De asemenea, timpul mentinîndu-se 
frumos, iar nopțile fiind cu lună, 
trebuie să se lucreze la arat în două 
schimburi.

Mecanizatorilor din agricultură li 
se cere să depună eforturi susținute 
pentru a încheia cît mai repede a- 
răturile de toamnă. Aceste eforturi 
trebuie sprijinite îndeaproape de 
conducerile unităților agricole. în 
această perioadă, diminețile sînt tot 
mai reci. De aceea, mecanizatorilor 
să li se asigure, între altele, o hrană 
caldă, un ceai fierbinte, astfel incit 
să poată lucra din plin. în mod de
osebit se cere ca organizațiile de 
partid să acționeze cu stăruință 
pentru mobilizarea cooperatorilor la 
eliberarea terenurilor. Intensificind 
munca politică în rîndul mecaniza
torilor, organizațiile de partid au 
datoria să le explice convingător că 
recoltele mari prevăzute a se obține 
în 1975 sînt nemijlocit condiționate 
de executarea arăturilor adinei pe 
toate suprafețele. De aceea, nici un 
efort nu este prea mare pentru a 
încheia grabnic această importantă 
lucrare, în condiții de bună calitate.

Omul-munca- 
etica și echitatea 

socialistă
• Portret etic desprins 

din Programul parti
dului : ARATA-NE PRIN 
FAPTE CINE EȘTI!

• O ZI DIN CELE APROA
PE DOUA MILIOANE Șl 
JUMĂTATE DE ZILE ME
MORABILE.

• Fișier social: TRAINI
CELE LEGATURI f VE
DEA MAI MULT DECÎT 
PUTEA PRIVI.

In pagina a IV-a

în vremea din urmă a a- 
părut și continuă să apară 
în cărți și în reviste o bo
gată literatură de caracter 
patriotic și militant, o lite
ratură inspirată din năzu
ințele societății noastre și 
idealurile lumii contempo
rane, năzuințe de construc
ție in vederea ridicării 
continue a civilizației ma
teriale, a înfăptuirii pro
gresului spiritual. Expri
marea unor asemenea ten
dințe nu e nouă în litera
tura română. dimpotrivă, 
putem spune că ea a ca
racterizat principalele mo
mente ale evoluției Isto
rice ; ceea ce e nou este 
conținutul pe care scriitorii 
contemporani il dau aces
tor tendințe, mai limpezi 
decît cele de altădată, scu
tite chiar de orice aspect 
himeric.

Călăuzit de Partidul Co
munist Român, înarmat 
cu ideologia marxist-Ie- 
ninistă, pe baza adevăra
tei științe privitoare la le
gile de dezvoltare a socie
tății. poporul nostru știe 
astăzi care sînt telurile că
tre care trebuie să se în
drepte și de ce energii 
dispune pentru pregătirea 
lor. Este normal in a- 
cest context — și docu
mentele recentului Con
gres al partidului accentu
ează cu deosebită pregnan
tă acest lucru, subliniind 
responsabilitatea socială a 
creatorului de artă — 
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ANCHETA „SCÎNTEII*• CU CE RENTATE ECONOMICE ÎNCHEIAȚI ACEST AN?@ CARE ESTE STADIUL PREGĂTIRII PRODUCȚIEI ANULUI ’75 ?
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ca scriitorii să nu rămînă 
în afara rîndurilor, să con
tribuie cu înzestrarea lor 
specifică la efortul general 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate, la prefigurarea lumii 
comuniste de mîine.

’Orice cititor care ia as-

ssasKBBiKaEsaaaaataaBasan

ror perspective de la nive
lul cărora, pentru orice om 
de bună credință, îndoiala 
și pesimismul sînt excluse. 
Așa se explică de ce ori
entarea literaturii române 
actuale este realistă și u- 
manistă, de ce evazionis
mul a devenit din ce în ce

viabile prețuite la noi, ca 
și în alte părți, că astăzi, 
poate mai mult decît ori- 
cînd, scriitorul român as
piră Ia îmbogățirea patri
moniului național și mon
dial prin opere pătrunse 
de umanism revoluționar, 
de optimism robust, oglin

LITERATURA MILITANTĂ 

componentă spirituală 
p ăpippii noastr&

tăzi în mîini o carte româ
nească, o revistă sau 
un ziar, va constata intii 
de toate o consonanță cu 
ideile și faptele actualită
ții, o ancorare în realitatea 
zilelor noastre, afirmarea 
participării la avînturile 
constructive și, mai tot
deauna, exprimarea unei 
încrederi in capacitățile o- 
mului de a edifica viitorul. 
Politica Partidului Comu
nist Român a deschis tutu

însemnări de AL. PIRU

mai rar. de ce tonul sum
bru a dispărut mai pretu
tindeni, de ce interesul 
pentru literatura neliniști
lor, a cazurilor bizare, a 
dulcegăriilor, mai mult sau 
mai puțin sentimentale, e 
in scădere. Un adevăr este 
că literatura epocii noastre 
a produs numeroase opere

dind aspirațiile și încrede
rea poporului nostru în 
viitor, la realizarea unei li
teraturi care prin asemenea 
conținut „să se afirme 
nu numai pe plan național, 
ci și pe plan international", 
așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat la Congre
sul al XI-lea.

Categoriile de „literatu
ră patriotică", „literatură 
militantă" sînt astăzi bogat

reprezentate. Se întîmplă 
însă uneori ca sub această 
emblemă, alături de lucrări 
valoroase, să se publice și 
scrieri nesemnificative, ca
duce, goale, declarații pro
lixe, înșirări mai mult ori 
mai puțin controlate de 
versuri, promisiuni fără 
garanția că vor fi ținute, 
relatări strict documentare 
în proză cenușie, entuzias- 
me facile pentru întîmplări 
obișnuite. Asemenea pro
ducții pot apărea în cadrul 
unor manifestări cultural- 
artistice nepretențioase, pot 
fi supuse discuției, dar în
sumarea lor în sfera ade
văratei literaturi, a litera
turii durabile, este o eroa
re. Problema calității nu 
poate fi eludată și, în acest, 
caz, rolul de îndrumător al 
criticii literare e necesar 
tocmai pentru a contribui 
la înălțarea creației în spi
ritul Programului Partidu
lui Comunist Român apro
bat de Congres. „Literatu
ra și arta — subliniază a- 
cest document programatic 
— trebuie să-i ajute pe oa
meni să privească mereu 
înainte, să le dea o Imagine 
înflăcărată a perspectivei 
istorice, să prefigureze 
schimbările viitoare ale 
societății, să însuflețească 
masele populare, tineretul 
patriei noastre ta fapte 
mărețe închinate realizării 
visului de aur al omenirii".
(Continuare în pag. a IV-a)
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Mesaje din partea cultelor 
adresate secretarului general 

al partidului

Comitetul de partid al Aparatu
lui C.C. al P.C.R. arată în telegra
ma sa : „Cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în înalta funcție 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român, comitetul de par
tid al Aparatului C.C. al P.C.R., 
în numele comuniștilor din' orga
nizațiile noastre de bază, vă adre
sează cele mai călduroase felicitări 
și urări de ani mulți, sănătate și 
putere de muncă. în votul unanim 
al Congresului noi vedem încă o 
expresie a coeziunii indestructibile 
a întregii națiuni în jurul partidu
lui, vedem hotărîrea fermă a tu
turor comuniștilor, a întregului po
por de a înfăptui politica partidu
lui, dragostea, încrederea și prețui
rea pentru dumneavoastră, tovarășe 
secretar general. Reafirmîndu-ne 
adeziunea totală la cuprinsul do
cumentelor istorice ale celui de-al 
XI-lea Congres, la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, ne angajăm în fața 
dumneavoastră, în fața gloriosului 
nostru partid, că vom munci neobo
sit pentru ca obiectivele fundamen
tale prevăzute în Program și în 
Directive să prindă cît mai repede 
viață, spre binele patriei și al po
porului nostru, al cauzei generale 
a socialismului și păcii".

în telegrama Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
se arată, intre altele : „Exprimînd 
adeziunea largă a celor aproape 
șase milioane de membri, dînd glas 
sentimentelor lor de fierbinte ata
șament, vie admirație și .mîndrie 
patriotică, vă adresăm cele I mai 
calde felicitări pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului. Strîns 
unite în jurul partidului, sindica
tele văd în activitatea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o chezășie a înfăptuirii 
viitorului de aur al României și un 
exemplu mobilizator pentru înde
plinirea în condiții optime a sarci
nilor de mare răspundere ce le re
vin în mobilizarea maselor la rea
lizarea cincinalului înainte de ter
men, în dezvoltarea întrecerii so
cialiste, îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
celor ce muncesc, în formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste. 
Cu răspundere sporită și dorința 
manifestă de a nu precupeți nici un 
efort pentru transpunerea în viață 
a grandioaselor planuri elaborate de 
partid, sindicatele din țara noastră 
se â’rtgajează solemn Iff 'față' părți-" 

' dului, a dumneavoastră personal, ■■ 
tovarășe secretar general, să acțio- 

s neze cu abnegație, fermitate revo- 
luționară și devotament exemplar 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și ridicarea 
României spre culmile civilizației 
socialiste și comuniste".

„Cu prilejul reînvestirii dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, membrii Tribunalului 
Suprem vă roagă să primiți cele 
mai respectuoase felicitări și urări 
de multă sănătate, putere de mun
că și viață lungă pentru a conduce 
destinele partidului și poporului 
român spre culmile luminoase ale 
socialismului multilateral dezvol
tat și ale comunismului — se men
ționează într-o altă telegramă. Vă 
încredințăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
membrii Tribunalului Suprem sînt 
hotărîți să militeze cu fermitate, 
în cadrul activității lor specifice, 
pentru înfăptuirea sarcinilor și o- 
biectivelor ce le revin din Progra
mul partidului, să facă totul pentru 
ca legile statului să fie cunoscute 
și respectate, să acționeze consec
vent pe linia dezvoltării conștiinței 
juridice, socialiste, ca dreptul so- 

cialist să constituie un instrument 
eficient de perfecționare a relații
lor sociale".

în telegrama adresată de activiș
tii Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale se spune : „Hotărîrea 
unanimă și entuziastă a delegaților 
la cel de-al XI-lea Congres de a 
vă realege în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân întruchipează voința comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii, 
exprimă înalta prețuire de care vă 
bucurați din partea poporului ro
mân. Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub 
conducerea Comitetului Central al 
partidului, sub nemijlocita dum
neavoastră îndrumare, vom face 
totul pentru a ne perfecționa con
tinuu întreaga activitate de control 
și a răspunde cu cinste înaltelor 
exigențe înscrise în documentele 
Congresului al XI-lea, că vom mi

Spicuiri din scrisori și telegrame
ale oamenilor muncii

lita cu toată capacitatea și forțele 
noastre pentru îndeplinirea sarci
nilor încredințate de partid, pentru 
înfăptuirea marilor obiective ale 
edificării socialismului multilateral 
dezvoltat și înaintării României 
spre comunism. Vă urăm din adîn- 
cul inimii viață îndelungată, multă 
sănătate și fericire, putere de mun
că, pentru a conduce poporul ro
mân spre noi și mărețe izbînzi".

„Alături de toți oamenii muncii 
din țara noastră, comuniștii, între
gul colectiv al Curții Superioare de 
Control Financiar au primit cu 
adîncă satisfacție și legitimă mîn
drie hotărîrea Congresului al XI-lea 
privind realegerea dumneavoastră 
in inalta funcție de secretar ge
neral al partidului — se arată în
tr-o altă telegramă. In^ țjejșoana 
dumneavoastră, noi identificam' *ț5e 
cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, eminent conducător de 
partid și de stat, gîn.ditor șLrevo-, 
luționar marxist-leninist, patridt 
înflăcărat și internaționalist con
secvent, militant neobosit pentru 
cauza socialismului și comunismu
lui. Colectivul nostru se angajea
ză să-și dăruiască întreaga pu
tere de muncă pentru ca, prin 
activitatea sa, Curtea Superioa
ră de Control Financiar să-și 
aducă o contribuție tot mai mare 
la creșterea eficienței economice în 
toate domeniile de activitate, spo
rirea continuă a fondului național 
de dezvoltare economică și so
cială, întărirea disciplinei financia
re și a răspunderii în utilizarea 
mijloacelor materiale și bănești, 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a rolului pîrghiilor financiare în 
mecanismele de conducere și pla
nificare ale economiei noastre so
cialiste".

„Chezășia sigură a traducerii în 
viață a Programului partidului, a 
realizării țelurilor mărețe ale fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și ale trecerii trep
tate spre comunism — se arată în 
telegrama Comitetului organizato- 

rîc al veteranilor din războiul anti
fascist — o reprezintă prezența 
dumneavoastră în fruntea partidu
lui și a statului nostru, exemplul 
dumneavoastră de cutezanță în 
gîndire și în acțiune, de dăruire și 
devotament nemărginit pentru glo
ria României socialiste. Vă asigu
răm încă o dată, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că veteranii ro
mâni din războiul antifascist, așa 
cum și-au făcut datoria pe cîmpul 
de luptă pentru alungarea cotro
pitorilor hitleriști de pe pămîntul 
sfint al țării, își vor aduce, pe mă
sura posibilităților și cu aceeași în
suflețire, modesta lor contribuție la 
eforturile pe care le depune între
gul popor, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru ridi
carea scumpei noastre patrii pe noi 
culmi de civilizație și progres".

„Comuniștii, întregul colectiv de 
muncă din întreprinderea de 
pompe — București — se arată în

telegrama acestui colectiv — am 
primit cu nemărginită bucurie 
hotârirea unanimă a Congresului 
al XI-lea de a-1 alege pe mult 
iubitul nostru tovarăș, Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de se
cretar general al P.C.R. De numele 
și activitatea dumneavoastră po
porul român leagă marile sale rea
lizări, obținute pe drumul edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. îndreptînd 
spre dumneavoastră cele mai no
bile sentimente de stimă și prețui
re, vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu de
votament și 
precupețind 
traducerea 
Congresului . .
depîinirea exemplară a sarcinilor

Cităm din telegrama lucrătorilor
Comitetului Național pentru A- „„„„ v. ,___
pararea Păcii: „împreună.. cyi ta- dului leziunea totală la istori- 
tregul rioătru popor, toți pârtiei- r.—........
panții la mișcarea pentru apăra
rea păcii din Republica Socialistă 
România, însuflețiți de istoricele 
hotărîri ale Congresului al XI-lea, 
vă adresează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
realegerii dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, cele mai calde felicitări 
și urări de sănătate, multă putere 
de muncă și viață îndelungată, 
spre binele și fericirea poporului, 
înalta autoritate și marele presti
giu de care vă bucurați pe plan in
ternațional sînt rezultatul contribu
ției decisive pe care o aduceți 
la elaborarea și transpunerea în 
viață a politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, ,1a triumful principiilor 
dreptului și eticii în raporturile 
interstatale, la statornicirea unei noi 
ordini politice, și economice în viața 
internațională, Ia edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte. Vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune e- 
forturi stăruitoare pentru însuși
rea ' temeinică a documentelor

elan revoluționar, ne- 
nici un efort pentru 
în viață a hotărîrilor 
al XI-lea, pentru în- 

Congresului și aplicarea lor, pentru 
triumful cauzei socialismului, păcii 
și prieteniei între popoare".

„Realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de se
cretar general al partidului repre
zintă cea mai deplină garanție a 
aplicării ferme a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, chezășia triumfului socia
lismului și comunismului în Repu
blica Socialistă România — se ara
tă în telegrama adresată de comu
niștii, de toți lucrătorii din Minis
terul Comerțului Interior. Vă asi
gurăm, tovarășe secretar gene
ral, că vom acționa cu toată 
perseverenta pentru însușirea și 
traducerea în viață a ideilor și. sar
cinilor ce rezultă din Raportul 
dumneavoastră la Congres, din Pro
gramul partidului și din Directive. 
Ne angajăm să vă urmăm neabătut 
exemplul și să ne unim toate for

țele și capacitatea noastră pentru 
a perfecționa activitatea comerțu
lui, pentru a asigura buna apro
vizionare a populației de la orașe 
și sate cu mărfuri într-o varietate 
și calitate cît mai corespunzătoare 
cerințelor de consum".

zi Pusă 4n slujba. partidului.
■’ iriei moastre socialiste. Exp

„Congresul al XI-lea al partidu
lui, eveniment istoric cu profunde 
rezonanțe în conștiința comuniști
lor. a întregului popor român, con
stituie pentru noi. lucrătorii din 
transporturi și telecomunicații, un 
minunat prilej de a vă exprima 
cele mai calde gînduri și urări de 
fericire și prosperitate — se scrie 
într-o altă telegramă. Exemplul 
dumneavoastră de muncă și viață 
constituie pentru noi toți un înăl
țător imbold în activitatea de zi cu 

_____.a pa- 
_____  _______  Exprimin- 

J<iu-ne acordul deplin față de po
litica internă și externă a părti
cele documente ale Congresului, ne 
angajăm să milităm cu dăruire și 
consecventă revoluționară pentru 
înfăptuirea și traducerea în viață 
a Programului Partidului Comunist 
Român, a hotărîrilor adoptate, pen
tru edificarea pe străvechile me
leaguri ale României a celei mai 
drepte și umane orînduiri — co
munismul."

In telegrama biroului consiliului 
de conducere al asociației „Româ
nia" se arată: „Cu profundă satis
facție și mîndrie pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului, vă 
urăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, sănătate și 
ani îndelungați pentru cîrmuirea 
înțeleaptă și înălțarea continuă pe 
noi culmi de civilizație a poporu
lui român. Subscriind cu entuziasm 
la istoricul Program de dezvoltare 
multilaterală a României și de afir
mare a ei în lume, adoptat de cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, traducînd în via
ță prețioasele dumneavoastră indi
cații, așezămîntul nostru își va în
mulți eforturile pentru păstrarea în

națiuni!“
rîndurile românilor de peste hotare 
a limbii materne, a valorilor cultu
rii românești, a sentimentelor de 
dragoste și cinstire pentru patria de 
origine, România." ■ ,

„Va rămîne mereu treaz în min
tea și în inimile noastre momentul 
realegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, chezășie sigură a mer
sului României spre comunism — 
se menționează în telegrama comi
tetului de partid din Comandamen
tul marinei militare. Acest act de 
voință al partidului, al întregii noas
tre națiuni exprimă recunoștința 
pentru comunistul care, de peste 
patru decenii, slujește cu devota
ment patria și poporul. Sîntem deo
sebit de mîndri că și în viitor parti
dul va acorda toată atenția dezvol
tării forțelor armate, dotării lor cu 
mijloace corespunzătoare ridicării 
nivelului pregătirii de luptă și po
litice și ne angajăm în fața dum
neavoastră că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne perfec
ționa continuu stilul și metodele de 
muncă, pentru a întări capacitatea 
combativă a marinei militare, per- 
fecționînd pregătirea militară și po
litică a întregului personal."

în telegrama adresată de comi
tetul de partid din Centrul univer
sitar Timișoara se spune între alte
le : „Ne este vie în memorie vizita pe 
pe care ați făcut-o în centrul nostru 
universitar și prețioasele indicații 
pe care ni le-ați dat în vederea 
transpunerii în viață a sarcinilor 
privind modernizarea și perfecțio
narea învățămîntului superior. Ne 
angajăm că vom mobiliza întreaga 
noastră capacitate- de muncă și de 
organizare pentru a da viață, la lo
cul nostru de muncă, tuturor hotă
rîrilor Congresului. Permiteți-ne, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă felicităm călduros 
cu ocazia realegerii dumneavoastră 
ca secretar general al partidului și 
să vă urăm multă sănătate și feri
cire, viață îndelungată și succese 
depline în munca dumneavoastră 
nobilă, spre binele poporului român, 
pentru triumful comunismului în 
scumpa noastră patrie."

Au mai adresat telegrame : Co
mitetul de partid și senatul Uni
versității din Galați, Comitetul 
municipal de partid Tr. Măgu
rele, lucrătorii din Centrala de 
exploatare a lemnului, Centra
la cimentului- București, , din insti- > 
tutui „Electrouzinproiect". colecti
vele întreprinderilor — de transport- 
București,-.. de(«prelucrăre a lemnu
lui Satu-Mare, „Electromureș"- 
Tirgu-Mureș, „Electromotor" și 
„Industria lînii" — Timișoara, „So
lidaritatea" și „Mondiala" — Satu- 
Mare, de geamuri Buzău, de lami
nate plane din Combinatul siderur
gic Galați, Trustului de construcții- 
montaj Mureș, întreprinderii jude
țene de construcții Satu-Mare, 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Tg. Mureș, Antrepriza ro
mână de construcții-montaj — 
ARCOM, Comandamentul apără
rii locale antiaeriene, Coman
damentul serviciilor și înzes
trării, Comandamentul pompieri
lor, Liceul militar „Dimitrie Cante- 
mir", Studioul cinematografic al 
armatei, Clubul sportiv al armatei 
„Steaua“-București, Administrația 
de stat Loto-Pronosport. Comitetele 
comunale de partid Lovrin și Com- 
loșu-Mare, județul Timiș, Consiliul 
Uniunii județene Mureș a coope
rativelor agricole de producție, Co
mitetul comunal de partid și con
siliul popular Ruginoasa, județul 
Iași, Organizația județeană a pio
nierilor Sălaj, precum și alte co
lective de oameni ai muncii din Ca
pitală și din întreaga țară.

tei

întruniți în adunări eparhiale, re
prezentanții clerului și credincioșilor 
cultului ortodox au adresat telegrame 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

în telegrama adunării eparhiale a 
Arhiepiscopiei Iașilor, semnată de 
Iustin, mitropolitul Moldovei și Su
cevei, se scrie : „în întreaga sunare 
românească, documentele istorice 
adoptate de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român întruchi
pează năzuințele de veacuri ale în
tregului nostru popor de a-și făuri 
liber și independent propria sa isto
rie, propriul său viitor, un viitor fe
ricit. Iar chezășia împlinirii lor o 
constituie unirea strînsă a întregii 
națiuni în jurul dumneavoastră. 
Felicitîndu-vă călduros pentru reale
gerea dumneavoastră în cea mai înaltă 
demnitate de conducere a destinelor 
patriei, ne exprimăm convingerea 
fermă că veți călăuzi poporul nostru 
spre noi culmi de înfăptuiri epocale, 
In mersul lui înainte pe calea socia
lismului, și veți scrie noi pagini de 
istorie în Cartea de aur a păcii în 
lume".

„Vă asigurăm că ierarhii, preoții 
șl credincioșii din Arhiepiscopia 
ortodoxă română de Alba Tulia și Si
biu, în unitate desăvîrșită cu între
gul popor, vor sprijini și în viitor 
munca poporului nostru pentru de- 
săvîrșirea vieții celei noi din țara 
noastră, țară liberă și independentă, 
care, prin marile progrese realizate 
lntr-un timp așa de scurt și prin 
lupta ei consecventă pentru înfrățire 
și securitate, se bucură de un pres
tigiu tot mai înalt între celelalte țări 
ale lumii" — se scrie în telegrama 
semnată de mitropolitul Nicolae.

Plecarea unor delegații 
participante la Congres

în cursul zilei de marți au conti
nuat să părăsească Capitala delega
ții și reprezentanții unor partide co
muniste și muncitorești, socialiste și 
progresiste, ai unor mișcări de eli
berare națională care au participat 
la lucrările celui de-al XI-lea Con-i 
greș al Partidului Comunist Român.

Delegația PARTIDULUI COMU
NIST DIN CHILE, condusă de Ro
drigo Rojas, membru al Comisiei 
Politice ș C.C. al P.C. din Chile ; 
delegația PARTIDULUI LIBERAL 
DIN COLUMBIA, condusă de Ger
man Zea Hernandez, președintele 
Directoratului Național al partidului; 
delegația FRONTULUI NATIONAL 
DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL 
DE SUD, condusă de Vu Ngoc Ho, 
membru al C.C. al F.N.E. ; delegația 
PARTIDULUI COMUNIST PERUAN, 
condusă de Râul Acosta Salas, se
cretar general adjunct al partidului ; 
reprezentantul PARTIDULUI CO
MUNIST DIN BOLIVIA : delegația 
PARTIDULUI SOCIALIST ARAB 
BAAS DIN IRAK, condusă de 
Jafer Kassim Hamudi, membru su
pleant al conducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas din 
Irak ; delegația PARTIDULUI CO
MUNIST DIN ARGENTINA, con
dusă de Rodolfo Ghioldi, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Argentina ; delega
ția PARTIDULUI SOCIALIST DIN 
COSTA RICA, condusă de Alvaro 
Montero Mejia, secretar general al 
partidului ; delegația MIȘCĂRII 
PENTRU SOCIALISM (M.A.S.) DIN 
VENEZUELA, condusă de Eloy Tor
res, secretar general adjunct al par
tidului ; delegația MIȘCĂRII POPU
LARE PENTRU ELIBERAREA AN- 
GOLEI (M.P.L.A.), condusă de Pas
cal Luvualu, membru al Comitetului 
Director al M.P.L.A.; delegația PAR
TIDULUI COMUNIST DIN CANA

„Am luat cunoștință cu mare sa
tisfacție de hotărîrile celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, prin care se înscrie un 
nou act istoric pentru progresul șl 
fericirea harnicului nostru popor. 
Totodată, vă felicităm călduros pen
tru realegerea Domniei Voastre în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român" — se 
scrie în telegrama semnată de 
episcopul Iosif, președintele Adună
rii eparhiale a episcopiei Rîmnicului 
și Argeșului.

Aceleași sentimente sînt ex
primate și în telegramele semnate de 
Teofil, arhiepiscop al Vadului, Felea- 
cului și Clujului, Vasile, episcopul 
Oradiei, Visarion Astileanu, episcop 
al Aradului, Antim Angelescu, 
espiscop al Buzăului, Partenie Cio- 
pron, episcop al Romanului și Hu
șilor.

De asemenea, a adresat o telegra
mă episcopul Marton Aron, în care se 
scrie : „Cu prilejul realegerii Exce
lenței Voastre in înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, vă rog să primiți cele 
mai sincere felicitări și urări de bine 
ale preoților, credincioșilor romano- 
catolici din episcopia Alba Iulia și 
ale noastre personale".

La începerea lucrărilor celui de-al 
50-lea Congres general al bisericii 
evanghelice din România, întrunit la 
Sibiu, episcopul D. Albert Klein, 
președintele congresului, a adresat o 
telegramă în care se scrie, între al
tele : „Vă asigurăm că biserica noas
tră, loială și devotată patriei socialis
te, va sprijini și pe viitor eforturile 
constructive ale poporului".

DA, condusă de Alf Dewhurst, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar cu problemele organizatorice ; 
delegația PARTIDULUI CONSER
VATOR DIN COLUMBIA, condusă 
de dr. Alvaro Camargo de la Torre, 
secretar general al Directoratului 
Național al partidului ; delegația 
FRONTULUI PATRIOTIC LAO
ȚIAN, condusă de Saly Vongkham- 
sao, membru al Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoțian ; de
legația PARTIDULUI COMUNIST 
DIN S.U.A., condusă de Thomas 
Dennis, membru al C.C. al P.C. din 
S.U.A. ; delegația UNIUNII NAȚIO
NALE AFRICANE-T.A.N.U., condu
să de Remigius Kalubu, membru al 
C.C. al T.A.N.U., și delegația AFRO- 
SHIRAZI, condusă de Mkubwa Hajl, 
membru al Comitetului Național 
Executiv din Tanzania ; delegația 
FRONTULUI NAȚIONAL DIN 
R.D.P. A YEMENULUI, condusă de 
Rashed Mohamed Thabet, membru 
al C.C. al Organizației politice a 
Frontului Național, ministrul infor
mațiilor.

La plecare, oaspeții au fost conduși 
de Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., general-colonel Ion Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Comeliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., Ion Cosma, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul turismului. 
Paul Nagy, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ion Tudor, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Comite
tului pentru consiliile populare, de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Amplu ecou internuționul lucrurilor 
forumului comuniștilor români

Răspunsul ferm al fiecărui colectiv 

la hotărîrile Congresului
Presa scrisă din numeroase țări ale lumii, posturi de radio și tele

viziune continuă să informeze pe larg opinia publică despre cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Informînd despre primirea de că
tre secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conducătorului delega
ției P.C.U.S., tovarășul A. P. Kiri
lenko, și convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej, ziarul „PRAVDA" 
arată că „Recentul Congres al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân a subliniat că, în ciuda obsta
colelor, puternica tendință spre des
tindere, spre consolidare a păcii iși 
croiește drum. în aceasta, un mare 
merit revine țărilor socialiste, a că
ror politică exercită o puternică in
fluență pozitivă asupra întregii po
litici mondiale".

„Perspective românești" este titlul 
sub care ziarul cehoslovac „PRACE" 
relatează despre lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. „Faptele 
demonstrează — relevă ziarul .— 
schimbările sociale și economice 
adinei și intense ce au avut loc, dez
voltarea dinamică a României socia
liste". „Congresul comuniștilor români 
— scrie „Prace" — a reconfirmat 
calea justă a dezvoltării țării, a întă
ririi relațiilor României cu țările sis
temului socialist".

Ziarele Iugoslave inserează cores
pondențe ale trimișilor lor la Bucu
rești, relevînd atmosfera și hotări- 
rile adoptate de Congres. Astfel, 
ziarul ,;BORBA“, în corespondența 
intitulată „A fost adoptat primul 
Program al partidului", scrie : „Con
gresul al XI-lea al P.C.R. și-a în
cheiat lucrările prin realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu ca se
cretar general al partidului, în frun
tea căruia se află din 1985". Refe- 
rindu-se la cuvîntarea rostită la în
cheierea lucrărilor de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, coresponden
tul scrie că secretarul general al 
partidului „a relevat că această reu
niune istorică a comuniștilor, pre

cum și întregul popor au aprobat în 
unanimitate și au confirmat politica 
partidului pe plan intern și interna
țional".

La rîndul său, ziarul „POLI- 
TIKA" iși intitulează corespondența 
„Nicolae Ceaușescu reales secretar 
general". Ziarul arată că Congresul 
„a oferit un sprijin deplin politicii 
interne și externe a României".

Informînd despre desfășurarea lu
crărilor Congresului, săptămînalul 
„KOMUNIST" publică textul integral 
al mesajului C.C. al U.C.I. adresat 
Congresului al XI-lea al P.C.R. Rele- 
vind realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al partidului și numărul im
presionant al delegațiilor străine, 
ziarul „VIESNIK" subliniază că 
„Congresul a dat o înaltă apreciere 
poziției conducerii partidului în le
gătură cu relațiile dintre partide, 
state și popoare, care trebuie să se 
întemeieze pe deplină independență 
și egalitate".

Lucrările Congresului al XI-lea al 
P.C.R. au fost reflectate pe larg în 
presa japoneză. „AKAHATA", organ 
central al P.C. din Japonia, a publi
cat ample relatări ale coresponden
tului său la București, informînd 
despre puternica atmosferă insufleți- 
toare și despre dezbaterile care au 
avut loc pe marginea documentelor 
prezentate. Ziarul subliniază că 
P.C.R. consideră de datoria sa să 
facă tot posibilul pentru dezvoltarea 
României socialiste, fără să închidă 
ușa țărilor străine, ci, dimpotrivă, 
prin dezvoltarea schimburilor cu alte 
state, în spirit pozitiv.

Ziarul „L’UNITĂ", organ al P.C. 
Italian, informează despre încheierea 
lucrărilor Congresului și alegerea 
noilor organe conducătoare ale par
tidului. Ziarul „IL POPOLO" relevă 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu „a- 
duce o mare contribuție în direcția 
instaurării unei ordini internaționale

„DOCUMENTE FOARTE BOGATE ÎN ÎNVĂȚĂMINTE" — 
declară A. Maoui, șeful delegației F.E.N. din Algeria, par

ticipantă la Congres
ALGER 3. — Reîntors la Alger, 

după ce a participat la lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, Abdel Aziz 
Maoui, conducătorul delegației 
Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria, membru al guvernului, 
a subliniat în fața ziariștilor impor
tanța Congresului atît pe plan in
tern, cît și extern. Congresul, a de
clarat el, a permis să se definească 
și să se fixeze obiectivele pentru 
următorii 15 ani pe toate planurile 
— economic, cultural și politic. 
După ce a relevat că lucrările Con
gresului au fost deschise printr-un 
raport foarte bogat în învăță
minte, prezentat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Abdel Aziz Maoui a 
precizat că acest raport a abordat 
o serie de probleme importante ale

înaintate, bazată pe lichidarea con
cepțiilor de forță militară și econo
mică și a barierelor ideologice reli
gioase și rasiale". .

Congresul a adoptat Programul 
care dă partidului o doctrină fonda
tă, în același timp, pe bazele mar- 
xism-leninismului și pe primatul na
țiunii și statului național indepen
dent. Această veritabilă Cartă 
teoretică, ideologică și politică ex
pune orientările majore care, în 
procesul evolutiv al societății socia
liste, trebuie să conducă România 
la comunism" — scrie publicația bi- 
săptămînală „NOUVELLES ATLAN- 
TIQUES", care apare la Bruxelles.

Ziarul libanez „LE SOIR", relatînd 
despre lucrările Congresului, subli
niază în titlu : „Ceaușescu se pro
nunță pentru o reconciliere istorică 
între palestineni și israelieni".

„Ceaușescu a reafirmat poziția 

vieții internaționale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a afirmat cu for
ță și claritate dreptul inalienabil al 
poporului palestinean la afirmarea 
personalității sale naționale și la 
crearea propriilor sale instituții. 
Raportul a pus accentul, de aseme
nea, pe necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice în lume, prin 
stabilirea unor noi relații între ță
rile în curs de dezvoltare și țările 
industrializate. Pe de altă parte, 
conducătorul delegației F.E.N. a 
scos în relief, în declarația sa, 
„convergența pozițiilor Algeriei și 
României în numeroase domenii și 
satisfacția reafirmată a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, in cadrul întrevederii avute, 
în ceea ce privește relațiile de so
lidaritate și de cooperare existente 
între cele două țări".

României cu privire la Orientul Mij
lociu". scrie ziarul „L’ORIENT-LE 
JOUR". Reafirmînd poziția României, 
președintele Nicolae Ceaușescu a de
clarat că „afirmarea poporului pa- 
lestinean ca entitate națională dis
tinctă și recunoașterea largă a aces
tuia pe plan internațional, inclusiv la 
Organizația Națiunilor Unite, consti
tuie o schimbare fundamentală a 
situației din Orientul Mijlociu, des
chide noi perspective pentru o pace 
dreaptă și justă în această zonă" — 
menționează ziarul.

Ziarul venezuelean „EL SIGLO" 
publică un articol în care se arată, 
între altele, că studierea „materiale
lor Congresului evidențiază faptul că 
în centrul atenției Partidului Comu
nist Român și a guvernului României 
se află omul. în sensul satisfacerii tot 
mai complete a aspirațiilor și nece
sităților sale".

CUrmare din pag. I)

Documentele Congresului situea
ză în centrul preocupărilor organe
lor și organizațiilor de partid, cadre
lor din economie, ale tuturor oame
nilor muncii sarcini de maximă în
semnătate privind creșterea eficien
ței, ridicarea calitativă a întregii 
activități în economie întrucît pe a- 
ceastă cale se asigură sporirea în 
ritm înalt a venitului național. Toa
te obiectivele grandioase, toate țelu
rile atît de însuflețitoare înscrise 
în Directive și Program — fie că 
este vorba de construirea a noi șl 
noi întreprinderi, de avîntui in
dustrial al tuturor județelor sau de 
prevederile pentru îmbunătățirea 
marcantă a condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii — toate sînt o- 
biective realiste, dar in însuși nu
mele realismului trebuie înțeles 
că ele nu vor cădea „din cer", nu 
vor apărea din senin, ci presupun 
fonduri, resurse — adică, în ulti
mă instanță, creșterea venitului 
național, deci eficiență econo
mică sporită. Iată de ce colecti
vele de oameni ai muncii tre
buie să-și concentreze cu și mai 
multă stăruință eforturile spre 
creșterea susținută a productivității 
muncii, reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor de producție și în
deosebi a celor materiale, să ac
ționeze cu fermitate și înalt spi
rit de răspundere pentru gospodări
rea rațională a materiilor prime și 
materialelor, combustibilului și e- 
nergiei, a fondurilor financiare.

Din perspectiva sarcinilor stabi
lite de Congres, o maximă grijă 
se cere acordată, mai ales în a- 
ceastă ultimă lună a anului. înfăp
tuirii planului de export, în con
dițiile unei înalte efieiențe eco
nomice, definitivării contractării li
vrărilor la export, a acțiunilor de 
cooperare în producție cu alte țări. 
Trebuie înlăturate neîntîrziat ase
menea deficiențe care mai persis

tă în activitatea unor întreprinderi 
de comerț exterior și a producăto
rilor de mărfuri pentru export — 
ca restanțe în fabricarea și expe
dierea unor comenzi, cunoașterea 
insuficientă a cerințelor clienți- 
lor de peste hotare, obținerea unui 
curs de revenire insuficient — 
trebuie acționat cu mai multă ener
gie și fermitate pentru moderniza
rea nomenclatorului de produse, în
noirea accelerată a produselor in 
pas cu progresul tehnico-științific 
și exigențele piețelor externe, creș
terea gradului de prelucrare și a 
nivelului calitativ al produselor, 
realizarea lor cu costuri de produc
ție mai reduse, îmbunătățirea ac
tivității de comercializare.

O activitate intensă, pe multiple 
planuri, trebuie desfășurată și in 
agricultură — pentru arături de ca
litate pe toate suprafețele, fertili
zarea terenurilor înalt anul vi
itor • să se obțină pretutindeni 
producții superioare, la nivelul 
unităților fruntașe, al angaja
mentelor asumate ca răspuns la 
chemarea cooperatorilor din Izbi- 
ceni ; totodată, trebuie să se treacă 
Ia realizarea de lucrări de îm
bunătățiri funciare, buna pregă
tire a campaniei agricole de 
primăvară, la stabilirea de măsuri 
pentru întărirea economico-orga- 
nizatorică a unităților agricole.

Pe bună dreptate, secretarul ge
neral al partidului caracteriza cin
cinalul viitor drept cincinalul re
voluției tehnico-științifice, al afir
mării largi a cuceririlor științei în 
toate ramurile și sectoarele indus
triei, ceea ce presupune promova
rea stăruitoare a noului în tehni
că și tehnologie, în organizarea și 
conducerea întregii activități eco
nomice. Aceasta înseamnă să se a- 
sigure aplicarea neintîrziată in 
practică a tehnologiilor avansate, 
capabile să aducă mari îmbunătățiri 
calitative și economii substanțiale, 
pregătirea condițiilor de finalizare 

a acestora, transferarea imediată 
în producție a unor invenții și ino
vații ce și-au dovedit valoarea, în
tărirea conlucrării întreprinderilor 
cu institutele de cercetare și cate
drele din institutele de învățămint 
superior, intensificarea preocupări
lor pentru introducerea largă a în
locuitorilor de materii prime și 
materiale, sporirea rolului labora
toarelor din întreprinderi, repro- 
iectarea produselor existente, cre
area și asimilarea de noi utilaje, 
mașini și instalații ș.a.

Evident, înfăptuirea cu deplin 
succes a planului și angajamente
lor pe acest an impune ca orga
nizațiile de partid să ia toate mă
surile ca avîntui marii întreceri 
desfășurate în întîmpinarea Con
gresului nu numai să nu se dimi
nueze, ci, dimpotrivă, să crească, 
să se amplifice și să se ridice 
Ia cote superioare. Să nu uităm că 
adevărata întrecere dintre colecti
vele întreprinderilor are la bază, 
ca element esențial și dinamizator, 
întrecerea dintre oamenii de pe a- 
celași loc de muncă, participarea 
fiecăruia, cu tot ce are mai bun ca 
putere de muncă, pricepere și ini
țiativă, la această competiție de 
masă.

în atmosfera de puternic avînt 
în muncă determinat de Congresul 
al XI-lea al partidului, ridicînd la 
un nivel și mai înalt întrecerea so
cialistă, să facem totul pentru ca, 
pe baza îndeplinirii și depășirii 
planului pe acest an, pregătirii te
meinice, sub toate aspectele, a pla
nului pe 1975, să obținem în fie
care întreprindere și pe fiecare 
șantier, în toate ramurile economi
ei și în toate județele, rezultate 
și mai mari în realizarea cincina
lului înainte de termen, asigurînd 
astfel un fundament trainic obiec
tivelor noii etape de dezvoltare 
din viața țării — etapa unor în
făptuiri strălucite, fără precedent, 
pe calea înfloririi patriei.
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Pentru toate colectivele de întreprinderi, sarcina 

economică cea mai importantă, în aceste zile, este 
realizarea exemplară, la toți indicatorii, a planu
lui și a angajamentelor. în perioada care a rămas 
pînă la siîrșitul anului, organizațiile de partid din 
întreprinderi și de pe șantiere sînt chemate să asi
gure o amplă mobilizare a tuturor oamenilor mun
cii în vederea menținerii unui ritm de lucru susți
nut în iiecare întreprindere, în iiecare secție și la 
iiecare loc de muncă, astiel încît în unitățile în 
care planul și angajamentele se realizează în bune 
condiții să se obțină sporuri suplimentare la pro
dusele solicitate de economie, iar în unitățile care

au înregistrat rămîneri în urmă să se lichideze 
neîntîrziat orice restanță. Concomitent, cu aceeași 
grijă gospodărească, trebuie să se acționeze în 
toate întreprinderile pentru asigurarea unei bune 
pregătiri a producției anului viitor.

în legătură cu această problematică economică 
situată în plină actualitate, corespondenții „Scîn- 
teii" au adresat unor cadre de conducere din în
treprinderi întrebarea: Ce măsuri concrete luați 
în aceste zile în vederea realizării planului și an
gajamentelor în acest an și pentru pregătirea te
meinică a producției anului 1975 ? Iată răspunsu
rile primite :

Stadiul arăturilor
în cooperativele agricole

PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ANULUI MAI SÎNT 28 DE ZILE; 
ANCHETA „SCÎNTEII" EVIDENȚIAZĂ CĂ ÎN ACEST INTERVAL:

-pot ff obținute sporuri însemnate 
la un there număr de produse

Exploatarea minieră 
Filipeștii de Pădure

AVRAM ONICIU, director : In între
cerea socialistă am stabilit obiective con
crete și răspunderi precise pe fiecare bri
gadă și aș spune chiar pe fiecare miner. 
Totodată, am căutat să stimulăm de fie
care dată inițiativele pornite din rîndu- 
rile minerilor. Și nu pot spune că au fost 
puține. Una dintre ele, mai recentă, apar
ține brigăzii conduse de Ion Vlăsceanu 
și vizează extragerea, în fiecare zi, a unei 
tone de cărbune peste plan. Era un oma
giu pe care'minerii noștri îl aduceau Con
gresului partidului; Th săptămiha'care a' 
trecut, declarată de către ortacii noștri 
„săptămînă record", am extras peste plan 
4 700 tone de cărbune. Adăugind această 
cantitate la producția suplimentară reali
zată înainte obținem o cifră cu care ne 
mindrim : în 11 luni am extras peste plan 
60 000 tone de cărbune — un adevărat re
cord al tuturor anilor în exploatarea noas
tră minieră.

In agricultură, principala 
acțiune la ordinea zilei o 
constituie executarea arătu
rilor de toamnă. Cifrele în
scrise pe harta alăturată 
reprezintă proporția in care 
s-a realizat planul la a- 
rături în cooperativele agri
cole din județele respective, 
la data de 3 decembrie a.c. 
Se constată diferențe între 
ludețe învecinate șl care au 
beneficiat de condiții clima
tice asemănătoare. în inte
resul obținerii unor recolte 
mari în anul viitor, este 
necesar să fie luate măsuri 
hotărîte pentru intensifica
rea lucrărilor, pentru a fi 
executate arături adinei, de 
bună calitate pe toate su
prafețele care se vor insă- 
mînțo in primăvară.Din Raportul prezentat de către secre

tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, am înțeles că în viito
rul cincinal va trebui să sporim substan
țial producția de cărbune, chiar față de 
prevederile inițiale din proiectul de Di
rective. Hotăriți să nu precupețim nimic 
pentru înfăptuirea acestei sarcini, ne-am 
angajat ca, în continuare, in luna de
cembrie și în anul viitor să menținem 
înaltele ritmuri de producție de pînă 
acum. în această lună, de pildă, am ho- 
tărît să producem suplimentar încă 10 000 
tone de cărbune, încheind acest an cu 
70 000 tone cărbune neț peste plan. Pen
tru aceasta am stabilit și măsurile ne
cesare : vom, deschide două noi abataje 
frontale în sectoarele. Roșioara și Sud- 
Palanga, v6m îmbunătăți organizarea 
muncii în sectoarele în care se lucrează 
cu combine, astfel încît productivitatea 
muncii să crească în medie cu 7—8 la 
sută.

Alte și alte știri primite ieri la redacție 
vin să confirme că numeroase colective 
de oameni ai muncii vor realiza în acest 
an însemnate producții peste plan.

• Zilnic 200 000 kWh in plus. Acesta 
este angajamentul asumat de colectivul 
hidrocentralei de la Porțile de Fier. Nu
mai in luna decembrie ei vor produce su
plimentar o cantitate de energie electrică 
echivalentă cu consumul pe mai bine de 
doi ani al întregului județ.

O Mai mult cu 2,3 miliarde lei. Peste 
jumătate din unitățile economice ale ju
dețului Prahova au raportat, la sfîrșitul 
lunii noiembrie, realizarea sarcinilor de 
plan pe patru ani ai cincinalului. Potrivit 
calculelor, colectivele acestor întreprin
deri fruntașe au înregistrat sporuri ds 
producție evaluate> la 2,3 miliarde lei.

o Circa- 60 000 tone laminate finite pli
ne peste plan aii livrat către beneficiari, 
în acest an, siderurgiștii hunedoreni.

© 50 de lei producția suplimentară zil
nică a unui muncitor. Acesta este obiec
tivul stabilit în întrecere la întreprinde
rea de cazane mici și arzătoare Cluj.-Re
zultatul ? în 11 luni din'acest an s-au rea
lizat peste plan produse în valoare de 11 
milioane lei.

- pot fi, și trebuie, recuperate restanțele
întreprinderea de utilaje 

Alba lulia
ILIE GOCEA, inginer-șef : Cu o lună 

înainte de terminarea acestui an, între
prinderea noastră înregistrează, față de 
planul de producție la zi, o restanță de 7,4 
milioane lei la producția globală și 5,3 
milioane lei la producția-marfă. Aceste 
rămîneri în urmă sînt în discordanță cu 
nivelul de dotare tehnică al unității noas
tre, cu posibilitățile existente. Cauzele a- 
cestei situații necorespunzătoare rezidă în 
slaba folosire a mașinilor-unelte — pe 11 
luni ale acestui an, coeficientul de utili
zare a mașinilor-unelte este de numai 65 
la sută, cu mult sub sarcina de 85 la sută. 
De asemenea, aș mai aminti abaterile de 
la disciplina muncii, slaba calificare a u- 
nor muncitori, deficiențele existente în 
pregătirea tehnologică a producției și in 
aprovizionarea tehnico-materială.

împreună cu organizația de partid am 
stabilit un program concret de acțiune în 
'ederea recuperării restanțelor, aceasta 
onstituind sarcina nr. 1 a colectivului 
ostru. în acest sens, am înregistrat o 
nbunătățire simțitoare a activității de 
-regătire tehnologică a producției. în 
rofilul fabricației, alături de utilajele u- 
licat am introdus și produse de serie, 
um ar fi mașina de ascuțit cuțite plane 
i subansamble pentru combina de recol- 
,at porumb. în scurt timp, acest produs 
1 vom realiza integral în unitate, ceea ce

va determina o creștere a realizărilor cu 
80—90 la sută. Ne preocupăm intens de 
compartimentarea producției de piese de 
schimb, utilaje unicate, utilaje de serie și 
confecții metalice, asigurînd o mai strînsă 
colaborare între aceste compartimente. A- 
vem în vedere, pe baza unui program, 
asigurarea policalificării unui număr cit 
mai mare de muncitori. Am extins munca 
în acord colectiv la sectoarele de rectifi
care, debitări și danturare.

întreprinderea 
pentru nutrețuri combinate 

Craiova
Dr. MALIN OPRICA, director : Unita

tea noastră a intrat în funcțiune în apri
lie a.c. Deși se numără printre cele mai 
tinere unități doljene, în care ritmul pro
ducției ar trebui să fie mereu ascendent, 
această întreprindere se prezintă acum, la 
finele celor 8 luni de funcționare, cu o 
rc-stanță de 23 380 tone nutrețuri combi
nate față de planul de stat. Care sint cau
zele care au determinat această stare de 
lucruri ? în primul rînd, nelivrarea rit
mică a materiei prime, la nivelul planu
lui de stat, de către o parte din furnizori, 
în noiembrie, din cele 14 450 tone mate
rie primă care trebuia asigurată nu s-au 
livrat întreprinderii amintite decît 8 400 
tone. Iată și o parte din furnizorii care 
se prezintă cu serioase 'restanțe pe luna 
noiembrie : Fabrica de ulei Slobozia, cu

o restanță de 70 tone șrot soia ; întreprin
derea de prelucrare a peștelui Tulcea — 
30 tone făină de pește ; Fabrica de zahăr 
Corabia — 47 tone drojdie furajeră și în
treprinderea de morărit și panificație A- 
lexandria — 130 tone tărîțe de grîu. în al 
doilea rînd, o parte din complexele inter- 
cooperatiste — cele de la Malu Mare și 
Cerăt — și C.A.P.-uri cum sînt cele de la 
Maglavit, Galicea Mare și Galiciuica din 
județul Dolj, deci beneficiarii I.P.N.C. 
Craiova, nu au ridicat, în luna trecută, 
peste 700 tone de nutrețuri combinate, blo- 
cînd astfel spațiile de depozitare ale în
treprinderii și influențînd nefavorabil rea
lizarea indicatorilor de plan.

în ce ne privește, am analizat situația 
realizării planului de producție într-o șe
dință comună a organizației de partid și 
comitetului oamenilor muncii din între
prindere și am întocmit un program con
cret de acțiune în vederea recuperării 
restanțelor. Am trecut la urgentarea lu
crărilor de dare în folosință a stației au
tomate de încărcare a produsului finit in 
vagoane, s-a procurat un granulator care 
va asigura îmbunătățirea calității furaje
lor, am început construcția depozitului de 
carburanți și lubrifianți al întreprinderii ; 
am trimis delegați la furnizorii de materii 
prime în vederea urgentării livrării ma
teriei prime în cadrul repartiției. Totoda
tă, s-au repartizat sarcini concrete de 
plan pe fiecare tură în parte, ceea ce 
pînă acum nu se făcuse, lansîndu-se che
marea la întrecere între schimburi și e- 
chipe de lucru.

- poate fi, și trebuie, îmbunătățită 
pregătirea producției anului viitor

întreprinderea 
„Hidromecanica" Brașov

MIHAI BACIU, inginer-șef : La noi 
iregătirea producției anului viitor este 
proape încheiată. Deși în structura fa- 
iricației au intervenit unele modificări, 
a sensul că la cele mai complexe pro- 
iuse, cum ar fi turbo-suflantele pentru 
upraalimentarea motoarelor Diesel, con- 
ertizoarele hidraulice de cuplu, transmi- 
lile hidraulice, creșterile, în anul viitor, 
a situează între 20 și 30 la sută, s-a 
eușit, totuși, prin eforturile conjugate 
le colectivului întreprinderii, ale cen- 
•alei și ale beneficiarilor, ca producția 
nului 1975 să fie nominalizată și con
tactată pînă în prezent în proporție de 
î și, respectiv, 90 la sută.
Și în ce privește pregătirea fabricației 
lopriu-zise lucrurile stau bine. S-a asi- 
Srat un decalaj corespunzător — de 
21—30 de zile — între sectoarele primare 
—turnătoria de oțel și forjă și secția de 
arlucrare. Desigur, acest decalaj nu 
cote fi considerat ideal. Ne străduim și

vom reuși să-l îmbunătățim și mai mult 
în cursul acestei luni.

Semnalăm, totuși, două greutăți : 1) ca
litatea necorespunzătoare a garniturilor 
semering fabricate de întreprinderea de 
articole tehnice din cauciuc Brașov. 2) în
treprinderea „Hidromecanica" a fost do
tată cu 4 strunguri SN 320 livrate de în
treprinderea de la Arad, care însă nu pot 
fi deloc utilizate din cauza unor defec
țiuni care au apărut la aceste mașini. 
Sperăm să primim în acest sens un a- 
jutor concret și imediat din partea co
legilor noștri din cele două unități.

întreprinderea 
„23 August" Satu-Mare

CAROL FUlOP, director : în întreprin
derea noastră a existat o preocupare 
susținută, încă din vara acestui an, pentru 
a asigura o bună pregătire a producției 
anului viitor. Pînă acum, contractele pen
tru fondul pieței au fost definitivate în 
cea mai mare măsură — peste 75 la sută 
din producția anului viitor.

Din păcate însă întîmpinăm o serie de

greutăți în ceea ce privește asigurarea 
bazei materiale necesare bunei desfășu
rări a producției. Concret, este vorba de 
dificultățile existente în aprovizionarea 
cu unele materii prime și piese din com
ponența aparatelor de uz casnic. Cu 
toate că producția întreprinderii va crește 
în anul viitor -cu 18 la sută, repartiția de 
tablă ne este asigurată doar la nivelul 
anului curent. Pină in prezent nu avem 
asigurată aprovizionarea pentru o canti
tate de 4 000 tone. Centrala noastră 
— C.I.A.C.U.T. — a intervenit pentru 
soluționarea acestei probleme, dar fără 
rezultat. Sperăm că Ministerul Aprovi
zionării și Ministerul Metalurgiei vor 
aprecia mai realist situația creată și că 
in curînd vom primi repartiții pentru 
tablă. Rămine, de asemenea, descoperită 
aprovizionarea cu circa 15 la sută din 
necesarul de robineți pentru mașinile de 
gătit — deoarece întreprinderea „Metrom" 
Brașov ne-a comunicat că nu ne poate 
asigura cantitatea integrală — și cu re
gulatoarele de gaz pentru mașinile de 
gătit cu combustibil lichid.

Rubrică realizată de
Viorel SĂLĂGEAN

.. 

Nu lăsa pentru primăvară

-. ce poți planta toamna
’r'u’LlVezife‘Hăi,ll care iifmieâzășă pro

ducă în viitorul cincinal, trebuie or
ganizate încă de pe acum. Planul de 
dezvoltare a pomiculturii prevede ca 
în acest an, în cooperativele agricole 
să se planteze 5 500 hectare cu pomi, 
majoritatea fiind livezi intensive. Ca 
și în ceilalți ani, un mare număr de 
pomi urmează să se planteze in gos
podăriile populației, în jurul con
strucțiilor social-culturale, pe lingă 
drumuri, șosele și alte căi de comu
nicație. O deosebită atenție se acor
dă extinderii nucilor, precum și du
zilor.

în pepinierele statului s-au produs 
cantități îndestulătoare de material 
săditor din cele mai valoroase soiuri. 
Important este ca in aceste zile, a- 
vind în vedere că timpul se menține 
frumos, să continue lucrările de plan
tare. Cercetările efectuate în stațiu
nile experimentale, cit și experiența 
unităților agricole, a pomicultorilor 
fruntași au arătat că pomii plantați 
toamna se prind mult mai ușor decît 
cei care se sădesc primăvara. Tot
odată, ei pornesc mai repede în ve
getație, se dezvoltă mai bine. In nu
meroase unități agricole, ținindu-se 
seama de aceste avantaje, lucrările 
de plantare se desfășoară cu inten
sitate. In județul Argeș, unde din ini
țiativa comitetului județean de par
tid a fost elaborat un program com
plex de dezvoltare și refacere a po
miculturii, lucrările de plantare sînt 
avansate. După cum am fost infor
mați la întreprinderea județeană de 
legume-fructe, cea mai mare parte 
din viitoarele livezi sînt organizate 
în trupuri mari, cu perspective de 
extindere. Din vreme s-a făcut des
fundarea terenului, s-a asigurat ma
terialul săditor, iar organizarea te
meinică a muncii a permis ca pînă la 
această dată să se planteze pomi pe 
o suprafață de peste 364 hectare. Se 
apreciază că mare parte din sarcina 
de plan la plantări va fi realizată

în această ‘toamnă. Unele rezul
tate bune în ce privește organizarea 
de noi livezi au fost obținute și în 
județele Dîmbovița, Bistrița-Nă- 
săud, Caraș-Severin și altele.

Cu toate că in această perioadă, în 
majoritatea zonelor pomicole ale țării 
timpul a fost deosebit de prielnic, 
lucrările de plantare au întîrziat 
foarte mult. Pină la 3 decembrie, 
din cele 5 500 ha prevăzute a se plan
ta în cooperativele agricole au fost 
realizate numai 2 874 hectare. Se 
manifestă in multe locuri ten
dința de a amina plantarea po
milor pină în primăvară. Dar a- 
ceastă aminare creează mari greu
tăți și neajunsuri. In unele pri
măveri, din cauza excesului de umi
ditate sau a lipsei apei, pomii nu 
mai pot fi plantați ; lucrările se a- 
mînă și, practic, se pierde un an. 
Asemenea practici au determinat ca 
ani la rind în unele județe să nu 
se realizeze planul de dezvoltare a 
pomiculturii.

La Centrala de legume-fructe 
se apreciază că, în cea mai ma
re parte a țării — exceptînd 
unele zone din Transilvania unde 
solul are exces de umiditate — 
condițiile climatice și starea te
renului permit continuarea lucrărilor 
de plantare a pomilor. De altfel, spe
cialiștii centralei au fost trimiși pe 
teren pentru a sprijini această ac
țiune. Este necesar ca, peste tot unde 
condițiile naturale permit, conduce
rile unităților agricole și specia
liștii să asigure executarea lucrări
lor astfel încît planul de plantări să 
fie realizat integral. Pentru pomii 
care urmează să fie plantați în pri
măvara viitoare trebuie continuate 
desfundarea terenului și săpatul gro
pilor. De asemenea, este necesar să 
se execute tăierile și stropirile de 
iarnă în livezi, condiție hotărîtoare 
pentru obținerea unor recolte mari 
de fructe în anul viitor.

Ion HERȚEG

Mai tîrziu va fi 
poate prea tîrziu

-------- --- ----------- ---------- ■ ■ ;-r---- —r--- -----------------------

Anomalii m aprovizionarea 
tractoarelor cu motorina

In numărul de ieri al ziarului nostru (nr. 
10 042 din 3 decembrie) se arăta că întreprin
derea pentru livrarea produselor petroliere Ba
cău nu asigură cantitățile de carburanți prevă
zute în planul de aprovizionare, pentru unele 
stațiuni pentru mecanizarea agriculturii din ju
dețul Vaslui. Este, desigur, o situație care creea
ză greutăți unităților agricole în executarea ară
turilor de toamnă.

La Direcția generală de aprovizionare tehnică 
din Ministerul Agriculturii am fost informați că 
și în județele Ialomița, Ilfov. Timiș. Iași, Co- 
vasna. Galați se resimte lipsa carburanților. 
Una din cauzele acestei situații o constituie fap
tul că unitățile producătoare nu respectă gra
ficele de livrare directă a carburanților către 
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii. Pe de 
altă parte. în județele respective nici depozitele 
PECO nu au stocuri suficiente. Adeseori, ma
șinile trimise de S.M.A. la depozite se întorc 
cu cisternele goale. „De fapt, carburanți există, 
ne-a spus tov. Silvestru Georgescu, șef de ser
viciu in Centrala de desfacere a produselor pe
troliere PECO. în luna noiembrie, datorită 
timpului frumos care a creat posibilitatea exe
cutării unui volum mai mare de lucrări. Minis
terul Agriculturii a solicitat cantități mai mari 
de motorină decît cotele prevăzute. Restantele 
înregistrate se explică prin aceea că Ministerul 
Transportului și Telecomunicațiilor nu ne-a asi
gurat în această perioadă un număr suficient 
de vagoane-cisternă. în conformitate cu planul 
de transporturi stabilit. In luna noiembrie pla
nul de transporturi nu s-a realizat cu 60 000 tone 
produse petroliere. Imediat ce vom avea va- 
goanele-cisternă necesare, unitățile agricole vor 
primi cotele prevăzute de carburanți".

Tov. I. Manolache, director adjunct în direc
ția mișcare și comercial din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, ne-a rela
tat că datorită timpului nefavorabil — ceață dea
să — s-au produs unele dereglări în transporturi. 
Calea ferată a convenit cu Centrala de desfa
cere a produselor petroliere ca in luna decem
brie să transporte și produsele restante. Indi
ferent de felul în care va evolua vremea, tre
buie aplicate măsuri ferme ca unitățile agri
cole să aibă suficient combustibil pentru ca 
tractoarele să fie folosite Ia arături. în acest 
sens sperăm că vor acționa toți cei ce au răs
punderi în această direcție.

Ion TEODOR

______ J
La întreprinderea metalurgică din Bacău

Planul tehnic - 
îndeplinit și depășit

Paralel cu eforturile pe care 
le depun pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderii metalurgice 
din Bacău se preocupă in per
manență de întinerirea, mo
dernizarea și specializarea pro
ducției. De la începutul anului 
și pină acum au fost asimilate 
și introduse în fabricația de se
rie 20 de produse noi, iar un 
mare număr de vane clasice au 
fost modernizate. Dintre acestea, 
amintim robineții cu sertar cau- 
ciucat, robineții pentru medii 
viscoase. robineții demontabili 
cu ventil și tijă înclinată pro
tejați anticoroziv. De menționat 
că toate aceste tipodimensiuni 
au caracteristici tehnico-func- 
ționale superioare armăturilor 
industriale fabricate pină acum 
și pot fi utilizate cu randament 
sporit. Astfel, robineții fluture, 
cu acționare pneumatică, înlo

cuiesc robineții clasici folosiți 
in sistemele de alimentare cu 
apă și la rețelele de termofi- 
care. Aceștia asigură funcționa
litatea sistemelor respective la 
parametri mult mai ridicați : o 
etanșeitate perfectă, diminuarea 
pericolului de depunere a sus
pensiilor solide. Pe lingă per
formanțele tehnice ridicate, noul 
tip de robinet este de 3—4 ori 
mai ușor decît robinetul clasic. 
Pentru realizarea lor, metalur- 
giștii băcăuani aplică procedee 
tehnologice noi, moderne, de 
prelucrare a metalului, ceea ce 
conferă produselor o calitate 
superioară. Planul tehnic al în
treprinderii prevede că, pînă la 
sfîrșitul anului, vor fi asimilate 
și introduse în fabricație alte 4 
noi tipodimensiuni de robineți 
cu caracteristici tehnice îmbu
nătățite.

Gh. BAITĂ
corespondentul „Scinteii”
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I FAPTUL
ARATĂ-NE PRIN FAPTE

CINE EȘTI!
O întîmplare cu valoare instruc

tivă : într-o fabrică „ghinionul" a 
făcut ca un specialist care își etala 
mereu meritele să se afle noaptea 
de serviciu tocmai în timpul unei 
defecțiuni tehnice și să fie singu
rul „de specialitate" prezent atunci, 
acolo. Știindu-1 în fabrică, oamenii 
nu și-au făcut griji prea mari. 
L-au chemat cu convingerea că el, 
care trecea drept o somitate, va 
rezolva chestiunea cu competența 
necesară. Dar, odată intrat in ate
lierul în care utilajele stăteau și 
așteptau intervenția specialistului, 
s-a văzut că, de fapt, „specialistul" 
era, in profesia lui, un impostor, 
că ani de zile „meritele" pe care 
atit de mult și Ie 
etalase nu fuse
seră probate prin 
nimic. Nu este 
nevoie să facem 
precizări asupra 
cazului. Există o 
primejdie a pre
țului prea mare 
pus pe vorbele și 
nu pe faptele ____

Forța societății noastre socialiste, 
capacitatea ei de progres se clădesc 
pe muncă. Munca stăruitoare, te
nace, rodnică, a fiecărui om și a 
tuturor la un loc. Munca al cărei 
produs și ale cărei unelte aparțin 
societății, marii colectivități socia
liste. Munca neprecupețită, a între
gului popor, dirijată, prin progra
mul elaborat de partid, către satis
facerea cerințelor de progres ale 
societății, către creșterea continuă 
și sigură a standardului de viață. 
De aceea, în centrul politicii parti
dului, in structura Programului său 
grandios de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism, vom regăsi mereu, așeza
tă între principiile fundamentale 
care guvernează mersul nostru 
înainte, munca. Și, tot de aceea, 
Congresul al XI-lea a integrat în 
Programul partidului normele vie
ții și- muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste în care, chiar 
de la primul paragraf, este . subli
niată datoria 
muncii de a-și 
capacitatea de 
măreței opere de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Principală, dacă nu unică, mo
nedă în schimbul de valori de la 
individ la societate, munca, munca 
cinstită, autentică, capacitatea de 
dăruire în folosul socialismului,

înalță omul societății noastre 
soclul propriei demnități.

Așa incit, nimeni nu-și poate 
gădui, la noi, alte criterii de apre
ciere a valorii individului, în afara 
celor pe care le oferă roadele mun
cii lui, capacitatea Iui reală, de
monstrată. Nu-și poate îngădui ni
meni alte criterii, și nici ușurință 
și nici neatenție în aprecierea va
lorii unui om, fără a nesocoti legile 
morale și interesele intime ale so
cietății socialiste. Ca în cazul „so
mității" de care vorbeam la în
ceput, reclama pe care și-o fac Unii, 
meșteșugul autoevidențierii, pot 
avea, in fața unora, putere de se-

pe
în-
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unora.

tuturor oamenilor 
consacra energia, 
muncă, priceperea

ducție, pot înșela. Pot înșela numai 
atunci cind cei chemați să apre
cieze pierd din vedere că, de pildă, 
un specialist își dovedește valoarea 
prin valoarea activității sale con
crete, a soluțiilor, a capacității 
reale de rezolvare a problemelor 
cu care este confruntat, și nu 
prin dezinvoltura cu 
bește despre 
prin 
nici un caz prin
și iluzorii. Societatea noastră acor
dă răspunderi mari acelor oameni 
în măsură să coordoneze, să ducă 
la izbîndă activitatea în atît de 
multele și importantele domenii 
ale vieții economice și sociale. Cu 
cit mai mari sînt aceste răspunderi, 
cu atit mai mari și mai autentice 
se cer virtuțile celor aleși să le 
poarte. însăși noțiunea de răspun
dere le include automat pe acelea 
de capacitate, de muncă, de dărui
re. Mai cu seamă în ultimii ani, 
partidul a întronat, în toate sectoa
rele activității noastre, principiul 
promovării valorilor, al așezării 
omului potrivit la locul potrivit, a- 
preciat după ceea ce face și 
un caz doar după ceea ce 
Tocmai pentru a se obține 
ciență maximă, pentru a fi 
ficate deplin disponibilitățile socie
tății socialiste. Tocmai de aceea, 
principiul acesta trebuie respectat 
și apărat cu sfințenie. Apărat îm-

care vor- 
și nicidecum 

farmece personale, și în 
merite trecute

ele,

în nici 
spune, 
o efi- 
fructi-

Pierdusem de ani 
buni urma acelui om. 
îl întîlnisem la o 
foarte importantă lu
crare pe Dunăre. 
N-aș putea afirma că 
rămăsesem în relații 
grozav de amicale. Se 
opusese categoric să 
cobor în chesonul ce-1 
construia cu oamenii 
lui. „Jos nu-i o joa
că. Se muncește la 
presiune, port răspun
derea fiecărei vieți". 
Mi-a interzis să 
apropii de camera 
acomodare. Cum. 
cum. într-un moment 
cînd fusese chemat 
„la suprafață" de 
maistru, am reușit să 
mă „strecor" pînă jos. 
In apăraia Care 
nea de 
încit 
neau 24 de ore 
24. în spațiul 
presat ce apăsa respi
rația. Aici, cu eforturi 
supraomenești, oa
menii ciștigau, centi
metru cu centimetru, 
bătălia pentru im
plantarea chesonului 
în albia fluviului. Da, 
nu era o joacă !...

îmi amintește de 
Dumitru Palu, pentru 
că despre el a fost 
vorba în cele de mai 
sus, un alt chesonist 
șef de echipă întîl- 
nit în portul maritim 
mineralier al Com
binatului siderurgic 
de la Galați. „Cînd a 
fost vorba de lucra
rea asta, tovarășul in
giner i-a căutat și el 
urma lui Palu. „Palu. 
unde putea să fie 
Palu 7 Pe șantiere. 
Acolo unde se con
struiesc chesoane. A-

colo unde-i nevoie de 
chesoniști". Dar nu. 
Nu l-a aflat pe nici un 
șantier, deși au fost 
cercetate la rînd, unul 
cite unul. Pînă cînd, 
în sfîrșit, i se dă de 
urmă acasă, la Plos- 
cuțeni. 
Adjud. 
pensie, 
retezat, 
te iau

Comună lingă 
Palu, ieșit la 
cu un picior 
„Venisem să 

la treabă", a

mă 
de 

ne- FIȘIER
SOCIAL

țiș-
pretutindeni, 

pompele păcă- 
din 

com-

privi-
„Nu-i 
ingi- 
Palu.

zis inginerul cu 
rea plecată, 
nimic, tovarășe 
ner, s-a scuzat 
Mergeți dv. la șantier
că vin și eu". „Bine, 
dar..." 7 „Faceți așa, 
știe Palu ce spune". 
La o zi sau două, 
Palu ne-a adus aici, 
cu întreaga echipă. 
„Sînt chesoniști de-ai 
mei. din Ploscuțeni. 
Eu i-am învățat me
serie". Noi tăceam. 
Ce-am fi putut zice 7 
Eram într-adevăr oa
menii lui. „Dar dacă 
totuși se va ivi o ne
mulțumire cît de mă
runtă, eu sînt la Plos- 
cuțeni. în regula 7“ 
Și-a plecat. Uite cum, 
încheie Mihai 
am .ajuns 
Galați..."

Doboș și 
xecutat
multe lucrări în par
tea asta de țară. La 
intervale mai mari ori

Doboș, 
noi aici, la

ai lui au e- 
de atunci

potriva cazurilor cînd vorbăria se 
poate substitui capacității reale.

Folosim adesea, atunci cînd ne 
aflăm în fața însușirilor deosebite 
ale unui om, epitetul : om de va
loare. Adică om de 
societate. Pentru că 
cietatea recunoaște 
valori care-i sint

Iată de ce, comuniștii sînt cu 
atît mai atenți la ceea ce nu
mim „oameni de valoare" și le 
acordă' întregul credit, întregul ar
senal de condiții și mijloace pen
tru a se face folositori societății, 
pentru a da valorii acestor oameni, 
cu adevărat, o valoare socială. Dar, 

atenție la falsele 
valori! Pentru că 
incalculabile sînt 
daunele pe care 
le pot provoca 
societății cei în
vestiți cu încre
dere și răspun
deri dar care, în. 
afară de vorbe 
goale, nu produc 

și derută. Datoria 
, oricărui

se 
asupra

valoare pentru 
totdeauna so- 
numai acele 

ei folositoare.

Constantin NâstasoCristeaCornelia Berechet Dumitra

mai mici, după cum 
este cu putință, merg 
acasă o zi, două. la 
Ploscuțeni. La neves
tele, la copiii, la pă
rinții lor. Și la omul 
aspru dar drept, la 
omul care i-a învă
țat pe jumătate din 
ploscuțeneni meseria 
de chesonist: Dumitru 
Palu, veteranul atîtor 
șantiere. Să-i mai 
spună ce-au mai fă
cut. cum au făcut, ce. 
noutăți mai sint în 
lumea constructorilor. 
Să-i ceară un sfat, 
să-i supună judecății 
o împrejurare. E un 
fel de „ieșire la ra
port". în fata acestui 
om care le veghează, 
„de acasă"., pașii în 
meserie, în viață și 
prin tară, omul care 
are dreptul să-i mus
tre ori să-i laude, fie 
și pentru simplul mo
tiv că pașii dinții el 
i-a învățat pe atîția 
cum și cind să-i facă. 
E tulburătoare imagi
nea acestui „staroste 
al chesoniștilor" din 
Ploscuțeni, cu umane
le și trainicele legă
turi ce s-au țesut 
tre el și oamenii 
care s-a împărțit 
atita generozitate !
demn și pilduitor 
semnul de adine res
pect pe care, la fie
care întoarcere, cei 
plecați se simt datori 
să i-1 arate lui Dumi
tru Palu, fostul lor 
meșter, omul cu în
sușiri morale înalte, 
atit de limpede în
fățișate în codul etic 
comunist.

în- 
în 
cu
E

Ilie TĂNĂSACHE

decît stagnare i 
comunistului, a 
societatea socialistă 
cu necesitate și 
movării valorilor autentice, a mun
cii pasionate și pasionante, a capa
cității de dăruire în slujba binelui 
general, într-un cuvînt, asupra pro
movării omului după faptele și 
meritele sale dovedite prin muncă. 
Ne-o cere partidul, ne-o cere cauza 
înfăptuirii politicii sale, de care 
sînt indisolubil legate destinele na
țiunii noastre, dezvoltarea econo
mică și Socială, fericirea poporului. 
Ne-o cer, cu fierbinte patos comu
nist, înaltele sarcini
Programul celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. Ne-o cere 
demnul exprimat cu limpezime 
cristal, cu neclintită încredere 
voluționară, în cuvîntul rostit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
chiderea lucrărilor Congresului : 
„Dorim să spunem deschis, dragi 
tovarăși și prieteni, că nu pornim 
Ia plimbare, pornim Ia un drum 
de muncă 1 în această ascensiune 
vom avea și greutăți de învins, va 
trebui să trecem și obstacole. Dar, 
așa cum în milenara sa istorie po
porul nostru a știut să meargă vic
torios înainte — avem toată garan
ția că, în frunte cu comuniștii, vom 
infringe toate greutățile, că națiu
nea noastră va merge tot mai ferm 
înainte spre comunism !“

Să ne înscriem, așadar, cu hotă- 
rîre, cu tot ce avem mai bun pe 
acest măreț drum 
muncii, al eticii și 
liste 1

om din 
extinde, 

pro-

înscrise in

în
de 

re
de 

în-

al omeniei, al 
echității socia-

CARANFIEMihai

Aproape două milioa
ne și jumătate de mem
bri numără partidul 
tru. Fiecare dintre 
trăit o zi unică, o 
marelui examen : 
primirii în rîndurile 
tidului. Așadar, 
două milioane și 
tate de zile memorabile.

Am ales o zi din aceas
tă toamnă. Mai precis : o 
zi din preajma deschide
rii Congresului. Am ales 
apoi trei muncitori de 
la întreprinderea de pie
se radio și semiconduc
tor! — Băneasa... „Ce 
vi s-a întîmplat mai deo
sebit în această zi 7“ — 
i-am întrebat pe cei trei. 
Un singur răspuns : pri
mirea în rîndul 
lor Partidului 
Român.

împreună cu 
Vasiîe Curelea, 
al secretarului 
lui de partid pe 
prindere, am răsfoit pro- 
cesele-verbale în care a 
fost consemnată primirea 
celor trei în unanimitate 
de voturi — și am înțeles, 
astfel, că la acest înalt 
examen s-au prezen
tat, de fapt, nu numai 
Cornelia Berechet, Con
stantin Năstase și Cristea 
Dumitra, ci și tovarășii 
care i-au pregătit pentru 
intrarea în partid, cei 
care i-au recomandat, bi
rourile organizațiilor de 
bază și toți comuniștii 
care și-au exprimat votul 
în 'urma unor dezbateri 
aprofundate.

După răsfoirea 
selor-verbale am 
însă cu o 
Constantin 
crează în 
de mai mulți ani și e so
cotit muncitor de bază... 
Om, cu șuțlet"deschis, se 
știu multe ’ despre el ; nu
mai intîmplarea cea mai 
dramatică prin care a 
trecut — stăruie doar în 
amintirile lui. In aduna
rea de partid, Năstase 
n-a povestit-o. Inginerul 
Nicolae Iosif, secretarul 
organizației de bază nr. 
11, n-o știa. Năstase a 
fost și încă mai este, la 
cei 35 de ani ai săi, un 
pasionat al parașutismu
lui. A făcut intîi para
șutism sportiv ; s-a per
fecționat în timpul servi
ciului militar ; pe scurt, 
are la activ 400 de lansări. 
Dintre care : 399 — fără 
cusur, și una cu mari 
necazuri, era să-1 coste 
viața. Suspantele parașu
tei s-au încurcat. Omul 
cădea cu arioile frînte. 
Experiența, sîngele rece, 
dorința lui de a trăi, 
s-au întâlnit atunci, între 
cer și pămînt, cu spiritul 
de sacrificiu al unui co
munist : căpitanul Mihai 
Preda, 
echipaj și 
organizației 
„S-apropia pămintul

nos- 
ei a 
zi a 
ziua
par-

aproape 
jumă-

membri- 
Comunist
tovarășUl 

locțiitor 
comitetu- 

între-

proce- 
rămas 

nedumerire : 
Năstase lu- 
întreprindere

comandant de 
secretar al 

de bază, 
și

cam
Atunci am

speranța 
terminase, 
simțit alături un om"... 
în cădere, comandantul 
de echipaj a reușit 
să-și frîneze parașuta 
— și-n numai cîteva se
cunde să redea speranța 
unui condamnat,.. Cind 
au ajuns cu bine pe pă- 
mînt, cei doi și-au strins 
mina și s-au îmbrățișat, 
întîmplarea a fost citată 
pe ordin de zi. Năstase 
nu a povestit-o decît unor 
prieteni intimi.

Am ținut să-i cunosc și 
pe secretarii celor trei or
ganizații de bază, aleși cu 
puțin timp în urmă. Elvi
ra Nițescu este secretar 
al organizației de bază nr. 
3, șl ih cei 13 ani de cînd

Cornelieî Berechet 
șapte frați — muncitori, 
soțul — tot muncitor. 
Cornelia Berechet, cu o 
stăruință rar întîlnită, a 
reușit să-nvețe meseria nu 
numai pentru ea, ci și 
pentru alții: cei tineri. 
La adunarea de primire a 
Corneliei Berechet, unul 
dintre tovarășii ei de 
muncă a spus : „O știu de 
cinci ani, de cînd s-a an
gajat, 
timpul am 
rîndurile 
membrilor de partid".

Maria Găvruș este se
cretar al organizației de 
bază nr. 10. „Aici la noi e 
mult tineret. Noi, ăștia, 
mai bătrînii — doar pe 
ici, pe colo"... N-am în-

De fapt, eu 
socotit-o 

noastre,
tot 
în 

ale

O zi din cele
aproape două 
milioane și
jumătate de 

zile memorabile

lucrează în întreprindere 
a desfășurat o activitate 
obștească neîntreruptă, 
socotind că nu poți fi co
munist adevărat da'C&riuM 
ajuți și pe cei mai tineri 
să se formeze în spiritul 
ideilor comuniste. De cu- 
rînd a fost aleasă pen
tru a doua oară în Comi
tetul de partid al sectoru
lui 2. Un model de con
știinciozitate : niciodată 
nu se plînge că nu mai 
răzbește cu treburile, că 
nu-i mai ajunge timpul. 
Este și o mamă bună : a 
crescut doi copii, acum — 
amîndoi studenți la medi
cină, băiatul în anul I. 
fata, în anul V... La adu
narea generală din 22 no
iembrie, Elvi,ra Nițescu a 
anunțat, cu o voce încăr
cată de emoție : „Azi vom 
discuta cererea de primi
re în partid a tovarășei 
Cornelia Berechet, șefă 
de echipă la cablaje im
primate"... Ține mult la 
Cornelia, ca la un om 
drag, apropiat, pentru că 
este sîrguincioasă, și mo
destă, și cinstită — și, cît 
de greu i-ar fi. nu se 
plînge, nu încrucișează 
brațele. Din biografia

trebat-o pe Maria Găvruș 
ciți ani are. Patruzeci 7 
Patruzeci și ceva 7 Pare 
tînără prin încredere și 
bună dispoziție. .Om învă
țat cu munca, poate și cu 
necazurile, și care nu se 
mai sperie de orice. Soțul 
Măriei Găvruș este tehni
cian la întreprinderea de 
mobilă de pe platforma 
Pipera și secretar al co
mitetului de partid. Cinci 
ani a fost student la 
fără frecvență la . aca
demia 
ghiu". 
Cel 
lian, în vîrstă de 16 ani, 
este muncitor la „Electro
nica" și elev la seral, în 
anul II al liceului indus
trial. Nu-i prea mult 7 
Nu, spune Maria Găvruș, 
să muncească și el de 
mic, așa cum am muncit 
și noi. în ziua de 22 no
iembrie, la adunarea ge
nerală, Maria Găvruș a a- 
nunțat : „Azi vom discuta 
cererea de primire in 
partid a tovarășei Cristea 
Dumitra...". A urmat o 
dezbatere interesantă, cu 
multe întrebări și înscri
eri la cuvînt. I s-au pus 
Cristei Dumitra și cîteva 
întrebări dificile, ale că-

„Ștefan Gheor- 
Au doi copil, 

mai mare, Ste-

ror răspunsuri exacte pre
supuneau studierea apro
fundată a documentelor 
de partid. Spre satisfacția 
tuturor, tînăra muncitoa
re a dovedit o serioasă 
pregătire politică și ideo
logică. „Și dacă n-ar fi 
reușit să răspundă 7 !“ 
am întrebat-o pe Maria 
Găvruș. „Atunci, m-aș fi 
ridicat să răspund eu. Și 
mi-aș fi făcut și autocri
tica pentru că am susți
nut un om nepregătit...".

Dar să revenim la Con
stantin Năstase, cel cu 400 
de lansări cu parașuta la 
activ. Inginerul Nicolae 
Iosif, secretar al organi
zației de bază nr. 11, un 
om liniștit, stăpînit, ne-a 
spus doar atît : „E un 
om de bază...". Asta 
înseamnă un om cu 
simțul datoriei, cu înaltă 
responsabilitate comunis
tă in toate împrejurările 
vieții.

La secția 2 300 sint 
mulți oameni de bază. 
Din 380, cîți muncesc aici, 
numai doi nu se pot lăuda 
cu certificatul de califica
re... Media de vîrstă : 25 
de ani. Mulți dintre tine
rii muncitori urmează 
cursurile serale la liceu. 
Și iată că s-a ivit o pro
blemă dificilă și pentru 
șefa secției, Doina Didiv, 
membră a comitetului de 
partid, și pentru se
cretarul organizației de 
bază : seraliștii. în sec
ție se lucrează în 3 
schimburi. Ce se fac 
seraliștii cărora le vine 
rîndul să lucreze in 
schimbul 3 ? Problema a 
fost discutată și la condu
cerea întreprinderii, s-au 
făcut propuneri, se caută 
soluții. Tinerii vor să în
vețe. Nu au nimic împo
trivă să lucreze în schim
bul de noapte. Dar să li 
se organizeze cursuri de 
zi... Constantin Năstase 
este și el serallst, însă la 
școala de maiștri. Curînd, 
va fi maistru electronist. 
Dar aici în uzină mai e- 
xistă un Năstase, tot mai
stru electronist... „Da, 
Mihai, mi-e frate". Și un 
muncitor Năstase. „Da, 
Anton, și el mi-e frate". 
Cinci Năstase constănțeni, 
au venit toți cinci la 
București. Trei din ei lu
crează la întreprinderea 
de piese radio și semi- 
conductori... Oameni de 
bază.

Am ales o zi din viața 
a trei tineri, 
noscut la 1 
de muncă în zilele ce
lui 
greș al partidului, cind 
s-au „ j ' 
ceașcă mai bine, să învețe 
mai mult, să îndrăznească 
mai departe. Oamenii a- 
ceștia, în care s-a învestit 
încredere comunistă — 
nu vor dezamăgi.

Nicolae ȚIC

. I-am cu- 
locurile lor

de-al XI-lea Con-

angajat să mun-

Vedea mai mult decît putea privi
Povestit de altcine

va, dialogul mi-ar fi 
părut o invenție mult 
căutată, dacă nu l-aș 
fi auzit cu urechile 
mele în autobuzul nr. 
12 ce leagă centrul de 
unul din cele 
tiere noi ale 
frumos oraș, 
cut de trei 
miază. Ora la 
cepeau să 
oamenii de la 
Glasul puțin neregiat, 
cumva prea tare pen
tru spațiul și pentru 
liniștea vehiculului, 
dădea fără odihnă a- 
mănunte:

— Mi-am cumpărat 
un radio. Mi-am cum
părat un radio atit de 
bun 1

Cumpărătoarea n-a-

trei car- 
acelui 

Era tre- 
după-a- 
care in

se scurgă 
lucru.

vea mai mult de două
zeci și trei de ani. 
Confidenta ei era așe
zată alături pe aceeași 
bancă.

— Poate o să cum
păr și o mașină 
cusut.

— Electrică 7
— Electrică.
— Și ei ce zic 7
— Lor nu le 

place.
— Dar ce vor 7
— Mă tot bat la cap •' 

să iau televizor. Și 
tata și fratele meu.

cu ■

de

prea

— Ce să faci 
televizorul 7

— Păi și eu tot 
le spun : Acuma 
lingușiți să iau televi
zor și după aceea să 
mă tot rog de unul și

așa 
vă

de celălalt să-mi ci
tească.

— Sînt filme fru
moase.

— Or fi, dar dacă ei 
nu vor să-mi citeas
că I îi știu eu. Ar sta 
toată vremea in fața 
lui fără să 
o vorbă.

— Dacă 
mai bine 
cusut. Sint 
munca ta, faci ce 
cu ei.

— Nu-i
— Mi 

ajungi.
— Știu, 

buie să cobor la 
ma. Rămii cu

— Mergi sănătoasă !
Și-a luat bastonul 

alb și a coborît. Pe

mai scoată

e așa, ia 
mașină de 
banii tăi,

așa 7 
se pare

Știu că

că

tre-
pri- 

bine I

bîjbiite și nu prea. 
Avea totuși pasul si
gur al omului ce vine 
de la muncă.

Stimate părinte și 
stimate frățior, ce nu 
vă cîștigați singuri 
bani pentru televizor I 
Dacă întimplător vă 
ajung aceste rinduri in 
mină și vă recunoaș
teți, aveți atita minte 
dacă nu inimă, și nu 
le reproduceți surorii 
voastre oarbe. Duceți-o 
mai bine la un cine
matograf și „citiți-i" 
filmul. Alegeți, even
tual, un film despre 
oamenii harnici. Poate 
o să vedeți și voi 
ceva.

Sergiu ANDON

DIVERS
Bucuroși 
de oaspeți?

Cu această tradițională între
bare s-au adresat și pionierii 
școlii generale din Brad, cind 
au trecut pragul cochetului că
min de bătrini din localitate. 
Una din încăperile căminului 
s-a transformat ad-hoc într-o 
sală de expoziție cu desenele 
pionierilor, imagini sugestive 
ale înnoirilor petrecute pe me
leagurile Țării Zarandului. Pio
nierii școlii respective vin de
seori aici, aducind cu ei o rază 
de lumină și bucurie. Și, de fie
care dată, la întrebarea „Bucu
roși de oaspeți ?", bunicii le răs
pund tot cu o întrebare : „Mai 
incape vorbă ?“.

Mobila 
si sfecla »

Vagonul cu numărul 
295314738299, încărcat cu mobilă, 
sosise în gara 'Roman pentru 
organizația comercială din lo
calitate. Dar aici, cei care se 
ocupă de formarea trenurilor au 
făcut ce-au făcut și l-au atașat 
la o garnitură plină cu sfeclă de 
zahăr, pentru cunoscuta fabri
că din Roman. Abia intrate pe 
poarta fabricii de zahăr, sfecla, 
și — Odată cu ea — și mobila, 
au fost întimpinate de un jet 
puternic de apă, pentru spăla
re. După spălatul (și deteriora
tul) mobilei nevinovate, nu se 
poate să nu urmeze și o „săpu- 
neală" pentru cei vinovați.

Uitase cum 
îl cheamă

Noapte. întuneric. Pe mijlocul 
șoselei, un biciclist pedalează 
de zor. Nu-l interesează că fa
rurile mașinilor îl orbesc. Nu-i 
e teamă nici că va fi lovit. El 
pedalează mai departe și chiar 
se felicită că un șofer, zărindu-l 
abia in ultima clipă, era gata- 
gata să se răstoarne in șanț. 
Oprit (la timp !) de un echipaj 
al miliției, pentru că bicicleta 
n-avea nici măcar un beculeț 
de avertizare, și întrebat cum 
îl cheamă, a răspuns cu nonșa
lanță :

— Popescu.
— Popescu și mai cum ?
— Cum și „mai cum" 7 Po

pescu și Ion.
Dar nu-l chema nici' Popescu, 

nici Ion, ci Dumitru Pietroiu 
(din Vinju-Mare — Mehedinți). 
Se pare că amenda primită n-o 
s-o uite curind. Nici numele, 
altădată. .

Urmează 
dobînda

Circa de miliție nr. 1 din Ca
pitală a definitivat cercetările 
în cauza privind pe numitul 
Neculai Alexandrescu, învinuit 
de „infracțiunea de speculă". 
Cu ce făcea el speculă 7 El fă
cea speculă cu... bani. împru
muta bani la diferite persoane 
și, indiferent de sumă, încasa, 
pe fiecare lună, 10 la sută din 
valoarea respectivă. Cițiva din
tre cei care nu i-au putut achi
ta împrumutul la timp au fost 
nevoiți să-i dea de două și 
chiar de trei ori suma inițială 
primită. Dacă împrumutai, să 
zicem, 1000 de lei, după prima 
lună trebuia să dai 1 100 lei, 
după a doua lună 1 210 lei, du
pă a treia — 1 320 lei, și așa 
mai departe. Acum, i-a venit șl 
lui N.A. rîndul să „încaseze" 
dobinda.

Cu viteză 
în... vitrină

Cei cițiva trecători aflați la 
acea oră tîrzie din noapte în 
centrul Timișoarei au văzut pe 
B-dul 30 Decembrie un autotu
rism mergind ca un bolid. La 
un moment dat, acesta s-a lovit 
de bordura din dreptul restau
rantului Lacto-bar, după care a 
început să „valseze" pe calda- 
rimul ud de ploaie din Piața 
Operei și, în cele din urmă, 
și-a încheiat „cursa" exact în 
vitrina magazinului , „Mercur". 
Din fericire, în afară de pagu
bele materiale, omul de la. vo
lan s-a ales doar cu cîteva le
ziuni ușoare. După cum am fost 
informați de serviciul de circu
lație al miliției, acesta este pri
mul caz cunoscut pînă acum la 
Timișoara cînd un autoturism... 
parchează într-o vitrină. Bina 
ar fi să fie și ultimul.

LITERATURA MILITANTĂ
(Urmare din pag. I)

Menirea creațiilor artistice 
— se arătă în continuare — 
„este aceea de a înfățișa cit 
mai fidel, în limbajul lor 
propriu, realizările, preocu
pările, aspirațiile, gândirea 
și simțirea maselor largi 
populare ; ele trebuie să se 
inspire permanent din iz
vorul viu al realităților so
ciale și naționale ale țării 
noastre".

Sînt expuse în aceste 
rînduri sensurile exacte ale 
literaturii patriotice și mi
litante, ceea ce se așteaptă 
în viitor de la cei ce scriu. 
Este de neconceput astăzi 
o literatură indiferentă la 
ceea ce se petrece în jurul 
nostru, indiferentă la efor
tul de edificare a societății 
și a lumii noi și la rezul
tatele acestui efort. O ase
menea literatură ruptă de

realitate, singulară, închisă 
în ea însăși, lipsită de ori
ce perspectivă, dedicată 
neantului, ar fi din capul 
locului fără viață și n-ar 
trezi nici un ecou, cum s-a 
și întîmplat cu citeva cărți 
de poezie și de proză din 
anii precedenți, rămase ca 
și uitate prin rafturile bi
bliotecilor.

A înfățișa cît mai fidel 
universul material și moral 
al societății contemporane 
nu înseamnă, bineînțeles, a 
copia realitatea, a repro
duce mecanic ceea ce, de 
altfel, e și imposibil de re
produs altfel decît exterior. 
Scriitorul nu e un fotograf, 
el observă, descoperă sau 
imaginează oameni și fap
te. absoarbe și subsumează 
datele unei semnificații, 
simplul document nu duce 
niciodată la nimic, fiindcă

realitatea oferă doar as
pecte particulare, acciden
tale, schimbătoare, iar 
creația presupune genera
lizare, sinteză, inocularea 
prin intermediul concretu
lui a ideii. Dacă în tot ceea 
ce citim într-o carte nu gă
sim un sens, o semnifica
ție a intîmplărilor relatate, 
o părăsim cu senzația că 
ne-am consumat inutil 
timpul.

Punctul de plecare al 
oricărui scriitor este reali
tatea în care trăiește. Scri
sul este, neîndoios, în pri
mul rînd rezultatul unei 
experiențe de viață. Cine 
nu trăiește, nu cunoaște, 
nu vede, nu are ce comu
nica. Literatura unor e- 
ventuali mari cărturari, 
fără experiență de viață 
proprie ar fi, în cel mai 
bun caz, livrescă. Asta nu

înseamnă că scriitorul cu 
experiență de viață tre
buie să evite lecturile spre 
a fi original. „Ci trăiește, 
chinuiește și de toate păti
mește" — spunea Emincs- 
cu — și vei ști să creezi.

Literatura patriotică și 
militantă este corespunză
toare epocii noastre de 
avint constructiv, revolu
ționar, este expresia ac
tivității tumultuoase des
fășurate de poporul ro
mân în toate domeniile de 
activitate. Dacă este adevă
rat că toți marii scriitori au 
lăsat în operele lor o măr
turie asupra contempora
neității, cu atît mai mult 
ne așteptăm ca literatura 
vremii noastre să lase vii
torului o imagine grandioa
să, de neuitat, în care ur
mașii să se recunoască pe 
ei înșiși.

cinema
O Timpuri noi : PATRIA — 9; 
11,13; 13,39; 15,45; 18. 20,15, CAPI
TOL — 9; 10,43; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
e Izvoare : VICTORIA — 9,30;
12,30; 16; 10,30.
O Lacul ciudățeniilor : CENTRAL 
— 9.15; 11,30; 13,45; 10; 13,15; 20,30. 
O Păcală (două serii) : CASA FIL
MULUI — 10; 12,30; 16; 19.
o Cavalerii teutoni : SCALA — 
9; 12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 
9; 12,30.
a O scrisoare către Scotland 
Yard: LUCEAFĂRUL — 9; 11,13; 
13,30: 16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30, 20,45, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
e Agentul straniu : LUMINA ->■ 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, BU- 
ZESTI — 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,43; 18: 20,15.
a Mal tare ca moartea — 14,30,
Povestea unei iubiri curate — 
16,30; 18,45. Parașutiștii — 20,45 :
CINEMATECA (sala Union).

e Cei șapte magnifici : FERO
VIAR — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30, 
EXCELSIOR — 9,15; 12; 15,30; 13;
20.30.
e Program pentru copii : DOINA 
9,45; 17,15.
O „Stejar" — extremă urgență : 
DOINA — 11; 13,15; 15,15; 19,30.
S Locotenent Colombo : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bU 
lete 5265); 20 (seria de bilete 5266), 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
o Haiducii : TIMPURI NOI — 9; 
11,15: 13,30; 13,45; 10; 20,15.
O Poliția acuză, legea achită : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,30: 
16; 13,15; 20,30, MODERN — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Alo, Salvarea : : UNIREA — 10: 
18; 20.
a Alexandru Macedon : AURORA 
— 9; 12; 16; 19, FLAMURA — 9; 
12,30; 16: 19,30.
e, Duhul aurului : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20, MIORIȚA —20,15. 
ff, Kiul roșu : DACIA — 8,30; 11; 
13,30: 16: 13,30: 20,45.
n Tinărul comunist : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
o Misterul vasului „Mar}’ Deare" : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.15.
a Ziduri vechi : POPULAR — 16; 
18; 20.

a Ruy Blas : BUCEGI — 15,45; 18; 
20,15, MOȘILOR — 15,30; 10; 20,15. 
e Anchetă la Marienbad : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Atac împotriva lui Rommel : 
FERENTARI — 15,30; 18; 120,15.
a Tatăl risipitor : CRINGAȘI — 
16; 18,15.
<a Sufletul negrului Charley : CO- 
TROCENI — 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
o Bunicul siberian : FLOREASCA
— 16; 18; 20.
o Tom Sawyer : MIORIȚA — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18.
e Afacerea Prințul negru : VI- 
TAN — 15,30; 18; 20.
o Contesa Waiewska : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
o Șapte păcate : PACEA — 15,30; 
18; 20,15.
a Apartamentul : VOLGA — 9- 
11,45; 14,30; 17,30; 20.
e Ultimele lor cuvinte : VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,15.
a Extravagantul domn Deeds : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
B Dragostea incepe vineri : MUN
CA — 16; 18; 20.
O Pe aripile vintului : FLACARA 
— 14,30; 19.
a Goana după aur : ARTA — 
15,39; 17,30; 19,30.
n Prietena mea Sybillc : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.

„Puțintică 
răbdare"

Tînără, simpatică, serviabilă. 
Și cind iți mai mingiia ochii și 
cu cite un zimbet (profesional, 
dar zimbet!), nu puteai să nu 
te duci și a doua oară să iei 
țigări tot de la tutungeria pe 
care tinăra, simpatica și servia
bila Fănuța o gestiona. Vinza- 
rea mergea strună. De la o 
vreme însă, Fănuța nu mai era 
Fănuța. Zimbetul ii dispăruse. 1 
Și, odată cu el, se răriseră și ‘ 
cumpărătorii. Acum nu-i mai 
spune nimeni Fănuța, ci pe nu
mele întreg, așa cum figurează 
in dosarul de cercetare pe care-l, 
întocmește miliția : Ștefanii 
Cristescu. Care Ștefana, deși 
vindea țigări, nu fuma. T ’ 
schimb, fura. Azi un leu, miiv 1 
zece, poimiine o sută, pînă I 
trecut de 30 000. După ai^ ’ 
tutun, trebuie să mai aibă >i 5 
„puțintică" răbdare", pînă vai" I 
junge in fața instanței. J

Rubricâ redactatâ de
Peîre POPA |
și corespondenții „Scinell" »
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FRU&TĂRI MUSÂTE
TOVARĂȘULUI MCOLAE CEAUȘESCU

Cronica zilei
EESSEJEjKESEB

Ar realegerea funcția de secretar general al P. C. R.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidttlui Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului 
Comunist Român, vă rog să primiți cele mai vii felicitări și urări frățești 
de succes în muncă, în opera de construire a socialismului în țara dum
neavoastră și pentru mersul înainte al idealurilor care unesc luptătorii 
pentru pace și progres în Europa și în lume.

ENRICO BERLINGUER
Secretar general 

al Partidului Comunist Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.) vă adresează călduroase felicitări cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist 
Român de către cel de-al XI-lea Congres al partidului.

Vă urăm noi și mari succese în munca dumneavoastră închinată so
cialismului.

EZEKIAS PAPAIOANNU
Secretar general 

âl Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 

(A.K.E.L.) (9

SECRETARULUI GENERAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri ca secretar general al 
Partidului Comunist Român, îmi este deosebit de plăcut de a vă adresa, 
în numele partidului, poporului mauritan și al meu personal, călduroase 
felicitări.

Sînt convins că, datorită impulsului dumneavoastră, cooperarea în
tre țările și partidele noastre se va consolida și dezvolta continuu, în in
teresul ambelor noastre popoare.

Cu înaltă considerație,

MOKTAR OULD DADDAH
Secretar general 

al Partidului Poporului Mauritan

Excelenței
Secretar

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în unanimitate de către cel de-al 

XI-lea Congres al Partidului Comunist Român în funcția de secretar ge
neral al partidului sînt fericit să vă adresez, în numele conducerii Parti
dului Baas Arab Socialist și al meu personal, cele mai sincere felicitări 
și cele mai bune urări de fericire, sănătate și succes, satisfacția pentru 
relațiile de cooperare între Partidul Baas Arab Socialist și Partidul Co
munist Român și întărirea continuă a legăturilor de prietenie și coope
rare între cele două țări ale noastre.

Exprim, în același timp, sincerele noastre mulțumiri pentru poziția 
dumneavoastră de sprijinire a luptei poporului nostru împotriva ocu
pației israeliene, pentru drepturile poporului palestinean și urez po
porului român prieten continuu progres și prosperitate.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas 

Arab Socialist,
Președinte al Republicii Araba 

Siriene

Sale NICOLAE CEAUȘESCU
general al Partidului Comunist Român,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Conducătorii și membrii Partidului Comunist Grec (interior) vă 
transmit felicitările cele mai sincere cu ocazia realegerii dumneavoastră 
în fruntea Partidului Comunist Român, convinși că aportul dumneavoas
tră va garanta noi succese pentru edificarea democrației socialiste 
România.

HARALAMBOS DRACOPOULOS
Secretar al Biroului Comitetului Central 

al Partidului Comunist Grec (interior)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rugăm să ne permiteți să vă felicităm cu ocazia realegerii dum
neavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist 
Român și să vă urăm mult succes în munca de traducere în viață a im
portantului Program și a valoroaselor decizii recent adoptate.

Cu dorința pentru dezvoltarea cu succes pe mai departe a relațiilor 
între partidele noastre, în numele Comitetului Central al Partidului So
cialist Popular din Danemarca,

(

Tovarășul Gorneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a primit delegația 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, condusă de Vu 
Ngoc Ho, membru al C.C. al F.N.E., 
care a participat la lucrările Congre
sului al XI-lea al Partidului Comu
nist Român.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Delegația Grupului parlamentar 

pentru relații de prietenie Turcia- 
România, condusă de Hîfzî Ogrez Be- 
kata, senator, vicepreședintele grupu
lui, care ne vizitează țara, a avut, 
marți dimineața, o întrevedere. la 
Marea Adunare Națională cu membri 
ai comitetului de conducere al 
Grupului parlamentar pentru relații 
de prietenie România-Turcia din 
M.A.N.

Au participat Avram Bunaciu, pre
ședintele grupului, Iuliu Fejes, se
cretar al Marii Adunări Naționale, 
Mihail Ghelmegeanu, președintele 
Comitetului pentru colaborarea bal
canică, membri ai comitetului de 
conducere al grupului.

Comitetul de conducere al Grupu
lui parlamentar pentru relații de 
prietenie România-Turcia a oferit un 
dejun în cinstea oaspeților.

în aceeași zi, membrii delegației au 
vizitat întreprinderea „Semănătoa
rea" din Capitală și Centrul de calcul 
al Ministerului Finanțelor.

★
Membrii misiunii economice sue

deze, în frunte cu Bengt Nilsson, pre
ședintele Comitetului pentru promo
varea comerțului dintre România și 
Suedia, vicepreședinte al concernului 
A. Johnson et. Co. H.A.B., a avut 
marți întrevederi cu Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, și cu 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România.

Cu acest prilej, au fost discutate 
posibilitățile pentru dezvoltarea coo
perării reciproc avantajoase și inten
sificarea schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

Ștefan 
Comi-

Marți dimineața, tovarășul
Andrei, membru supleant ăl 
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu dele
gația P.C. Peruan, condusă de to
varășul Râul Acosta, secretar gene-

Primarul general al orașului Bonn, 
Peter Kraemer, a părăsit marți sea
ra Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei. Ioan Bo

ral adjunct, care a participat la Iul 
crările Congresului al XI-lea al P.C.R.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și P.C. Peruan.

tar, 
alte

A 
basadorul R.F. Germania la 
rești.

secretar general al 
persoane oficiale, 
fost prezent Erwin

I.R.R.C.S., și
Wickert, am-

Bucu-

(Agerpres)

Vernisajul expoziției „Bonn — un oraș se prezintă"

Ieri s-a inaugurat, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S., expoziția „Bonn — 
un oraș se prezintă", organizată cu 
materiale puse la dispoziție de mu
nicipalitatea capitalei R. F. Germa
nia.

Au
Cioară, 
pitalei, 
general 
evocat 
tuoasă 
Germania.

La vernisaj au participat Ion 
Bălan, vicepreședinte ai Consiliului

rostit alocuțiuni Gheorghe 
primarul general al Ca- 

și Peter Kraemer, primarul 
al orașului Bonn, care au 

relațiile de colaborare 
dintre România și

Culturii și Educației Socialiste, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Aurel Moga. vicepre
ședinte al Grupului parlamentar pen
tru relațiile de prieteni^ România- 
R. F. Germania, loan Botar. secretar 
general al I.R.R.C.S.. alte 
oficiale.

Au fost prezenți Erwin 
ambasadorul R. F. Germania
rești, alți membri ai corpului diplo
matic.

După festivitatea inaugurală, asis
tența a vizionat o serie de diapozi
tive cu imagini din orașul Bonn.

persoane

Wickert, 
la Bucu-

fruc- 
R. F.

Dodu

ale turneului international 
de handbal, organizat de 
unională de specialitate, la 
selecționata studențească a 

la egalitate :

în

vremea

Se extinde rețeaua

GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist 

Popular

Timpul probabil pentru zilele de
G și 7 decembrie. In țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros, îndeosebi în 
jumătatea de est a țării, unde vor că
dea precipitații slabe locale. In rest 
precipitații Izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 4 și plus 
6 grade, iar cele maxime, între zero și 
10 grade. Pe alocuri, ceață, dimineața 
și seara. în București : Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Precipitații de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura aerului variabilă. 
Ceață dimineața și seara.

PROGRAMUL 1

21,00 Zidirile noi șl vechi ale Tîrgo- 
viștei. Documentar.

21,15 Telex.
21.20 Reporter ’74.
21,40 Treptele afirmării.
22.20 închiderea programului.

• SPORT « ȘPQRT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT«SPORT

FOTBAL:

o S-AU TRAS

„Cupa României"
LA SORȚI MECIURILE PENTRU

DE FINALĂ o LA BUCUREȘTI î
PID VA JUCA

F.C.M. REȘIȚA — 
CU CEAHLĂUL

SFERTURILE
A.S.A. ® RA-

Patinoare artificiale
■ ■ S'>S. U.''- .’:, .

deschise pentru public
nj 1

Ieri a avut loc tragerea la sorți 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei României" la fotbal. Meciurile 
se vor disputa miercuri, 11 decembrie, 
de la ora 
după cum 
Neamț — 
— Steagul 
Napoca — Universitatea Craiova și 
A.S.A. — F.C.M. Reșița. Reprezen-

13,30, pe terenuri neutre, 
urmează : Ceahlăul Piatra 
Rapid București ; Steaua 
roșu ; Universitatea Cluj-

Tîrgu-Mureș șitanții cluburilor din Tîrgu-Mureș și 
Reșița au căzut de acord să joace la 
București, pe unul dintre stadioanele 
centrale, iar cei de la Craiova și 
Cluj-Napoca au convenit asupra sta
dionului din Timișoara, unde încasă
rile se prevăd a fi importante. Cele
lalte patru cluburi vor stabili abia în 
cursul zilei de astăzi locurile de des
fășurare a meciurilor respective.

La 7 și 8 decembrie, în deplasare

Hocheiștii noștri întîlnesc reprezentativa R. D. Germane

O veste bună pentru amatorii de 
patinaj din Capitală. Pînă la sfîrși- 
tul anului, patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" va fi pus 
la dispoziția publicului în fiecare joi 
(orele 17—19), sîmbătă (orele 17—20) 
și duminică (orele 10—13 și 17—20). 
Administrația patinoarului face cu
noscut că a primit noi cantități de 
ghete cu patine, precum și faptul că 
atelierul de ascuțit și montat patine 
va fi deschis cu o oră înaintea înce
perii programului.

La Timișoara s-a deschis marți, 
pentru acest sezon, patinoarul artifi
cial municipal. încă din prima zi a 
fost înregistrată o mare afluență de 
public. La cîteva sute de metri de 
patinoar, numeroși localnici, tineri și 
virstnici, fac baie în aer liber, la 
ștrandul termal al orașului. Un alt 
sport practicat de timișoreni în toa
te anotimpurile este canotajul pe 
Bega, unde se află mai multe baze 
nautice, cunoscute în țară și peste 
hotare.

ÎN CÎTEVA
> nilq Boucmsab

O în ultima zi a întrecerilor pre
liminare 
masculin 
federația 
Kaunas, 
României a terminat 
13—13 (4—7) meciul cu reprezentativa 
Ungariei. Ambele echipe au totalizat 
in clasament cîte trei puncte din pa
tru posibile. Beneficiind de un gola
veraj mai bun, echipa Ungariei s-a 
calificat in finala competiției in care 
va întîlni formația U.R.S.S., câștigă
toarea celeilalte grupe (29—20 cu e- 
chipa Cehoslovaciei).

în partida pentru locurile 3—4, se
lecționata studențească a României va 
întilni formația R.S.S. Lituaniene. E- 
cfripele Cehoslovaciei și U.R.S.S. (ti
neret) iși vor disputa locurile 5—6.

RINDURI
cite 2 puncte fiecare. în runda 
treia, Dvorețki a cîștigat la Gulko, 
Vaganian la Kupreicik, iar Romani- 
șin l-a învins pe Polugaevski. Fostul 
campion mondial Mihail Tal a remi
zat cu Grigorian, rezultat consemnat 
și în partidele Taimanov — Alburg, 
Savon — Beliavski, Vasiukov — Kuz
min și Balașov — Țeșkovski.

o La Bangkok, In cel de-al doilea 
meci amical de fotbal dintre repre
zentativa Tailandei și selecționata o- 
limpică a U.R.S.S., fotbaliștii sovie
tici au terminat învingători ou sco
rul de 2—0 (1—0).

Aseară, la patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August", hoche
iștii noștri fruntași au făcut un meci 
de verificare în compania echipei 
bucureștene Steaua. în ce scop ? 
Ne-a răspuns secretarul general al 
federației de specialitate, V. Mili- 
taru : „Joi dimineață, lotul repre
zentativ, alcătuit din 20 de jucători, 
va pleca în R.D. Germană, pentru 
un turneu de două jocuri cu selec
ționata țării-gazdă, fostă, în sezonul 
trecut, în grupa A a campionatului 
mondial, care în noul sezon se nu
mără printre marii favoriți ai grupei 
B a C.M. Meciurile dintre hocheiștii 
noștri și cei din R.D.G. vor avea loc 
la Dresda (7 decembrie) și Ia Weiss-

TENIS
din Ja-

comu-
Marea

wasser (8 decembrie). Pentru am
bele echipe, aceste meciuri fac parte 
din programul de pregătire în vede
rea campionatului mondial 
ponia (în martie 1975)“.

Interlocutorul nostru ne-a 
nicat și componența lotului,
majoritate a jucătorilor provin de la 
cluburile Dinamo (Dumitraș, Gh. 
Florian, Pană, Costea, Tureanu, A- 
xinte, V. Huțanu, Bandas) și Steaua 
(Varga, Ioniță, Justinian, Gheorghiu, 
Nistor, Miklos, Kemenessi, Herghe
legiu). Trei sînt de la S.C. Miercurea 
Ciuc (Gal, Antal și Bașa), iar unul 
de la Dunărea Galați (tinărul

e Meciul de tenis Olanda — Ceho
slovacia, disputat la Amsterdam în 
sferturile de finală ale competiției 
europene pe teren acoperit, s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 in favoarea 
sportivilor cehoslovaci. Rezultate în
registrate în ziua a doua : Jiri Hre- 
bec — Loek Sanders 6—8, 6—2, 6—4 ; 
Rolf Thung — Pavel Hutka 9—7, 
6—2 ; Hrebec, Slozil — Fleury, Thung 
3—6, 9—7, 4—6, 10—8, 6—4. Echipa 
Cehoslovaciei ’ s-a calificat astfel 
pentru faza finală a competiției, pro
gramată, între 13 și 15 decembrie, în 
localitatea italiană Ancona.

O Competiția internațională auto
mobilistică „Turul Corsicii", ultima 
probă a campionatului mondial al ra- 
liurilor, s-a încheiat la Bastia cu 
victoria echipajului francez condus 
de Jean Claude Andruet („Lancia 
Stratos"). Pe locurile următoare s-au 
clasat compatrioții săi Jean Pierre 
Nicolas și Jean Luc Therier (ambii 
pe „Alpine Renault"). în clasamentul 
final al constructorilor, pe primul loc 
s-a situat marca italiană „Lancia".

e în campionatul masculin de șah 
al U.R.S.S., care se desfășoară la Le
ningrad, după 3 runde conduc Ghe- 
nadi Kuzmin și Mark Dvorețki, cu

Pînă la data de 20 decembrie, 
pentru cei care doresc să-și pe
treacă zile de odihnă reconfor
tantă sau să-și îngrijească să
nătatea, oficiile județene de 
turism clin întreaga țară oferă 
locuri la tarife reduse. Astfel, 
se pot procura imediat bilete 
pentru odihnă în stațiunile Si
naia, Bușteni, Predeal, Poiana 
Brașov, precum și în celelalte 
stațiuni balneoclimaterice din 
țară. Cazarea se face in vile și 
hoteluri confortabile.

Tot pînă la data de 20 decem
brie. oficiile județene de turism 
au pus în vînzare și bilete pen
tru cură balneară în stațiunile : 
Borsec, Balvanyos, Călimănești, 
Căciulata, Covasna, Eforie-Nord, 
Kerculane, Moneasa, Mangalia 
(in noul sanatoriu balnear), Sin- 
georz, Slănic-Moldova, Sovata, 
Tușnad, Vatra Dornei, Vilcele.

Posesorii biletelor de odihnă 
țrt ai celor pentru cură balneară 
beneficiază și de reducerea cu 
50 la sută la tariful de trans
port pc C.F.R. sau I.T.A. Din 
toate stațiunile balneoclimate
rice se organizează numeroase 
și atractive excursii in împre
jurimi. cu vizitarea unor monu
mente istorice și de artă, case 
memoriale, zone folclorice, 
puncte turistice.

Procurarea biletelor se face 
de la toate oficiile județene de 
turism din țară, precum și de la 
filialele întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante din 
București.

• Campionatul de cros al S.U.A. 
s-a desfășurat in acest an la Belmonț 
(California) și a fost ciștigat de ke- 
nyanul John Ngeno, student la Uni
versitatea din Washington. învingă
torul, in vîrstă de 20 de ani, a fost 
cronometrat pe distanța de 10 000 m 
în 29’58’8/10. Marele favorit 
bei, campionul olimpic de 
Frank Shorter, s-a clasat pe 
cu timpul de 30’57”.

al pro- 
maraton 
locul 11,

Jnterna-O A 5-a ediție a crosului 
țional de la Vanves (Franța) a fost 
ciștigată de belgianul Emile Put- 
temans (8 km în 23’56”). Un alt fa
vorit al cursei, englezul Dave Bed
ford, s-a clasat pe locul doi, la 24 de 
secunde de învingător. Tunisianul 
Mohamed Gammoudi a ocupat locul 
zece, cu timpul de 25’02”.

Intr-un articol publicat în revista franceză „SCIENCE ET VIE", 
autorul, Alain Morice, demonstrează că problemele economice care 
confruntă omenirea, deși foarte serioase, nu sînt de ncsoluționat, că 
există posibilitatea deplină de a face față fenomenelor de criză din 
domeniul combustibilului, materiilor prime, alimentelor, prin progrese 
în domeniul științei și tehnologiei, concomitent cu o largă cooperare 
între țările avansate și cele în curs de dezvoltare sau, cu alte cu
vinte, printr-o nouă ordine economică și politică internațională.

„Psihoza crizei și încercările de 
toate genurile de a se găsi o ieșire 
din aceasta au cuprins economiile, 
ansamblul societăților noastre numi
te dezvoltate. în aceste condiții, ar 
însemna, fără îndoială, să pierdem 
un mare prilej dacă nu ne-am mo
biliza toate capacitățile inventive 
pentru crearea de înlocuitori, dacă 
nu am proceda la o revizuire a or
ganizării economice de pînă acum, 
bazată pe un șir de calcule econo
mice false. O asemenea revizuire nu 
ar aduce prejudicii omenirii, ci, pro
babil, ar fi spre binele ei.

Multă vreme, din cauză că petro
lul și alți combustibili se găseau din 
belșug și prețul lor era ieftin pe 
piață, nu s-au făcut suficiente efor
turi creatoare, in domeniul căutării 
de noi surse de energie și dezvoltă
rii de noi tehnologii. Ce prejudicii a 
adus această situație ne vom da sea
ma abia peste cîțiva ani. Oricum, 
insă, aria posibilităților existente 
este extrem de vastă : utilizarea pe 
o scară largă a unei părți din ener
gia solară ; folosirea carburanților 
artificiali ca hidrogenul, care, în a- 
numito cazuri, ar putea înlocui hi
drocarburile ; progrese ceva mai 
mari în tehnica reactorilor suprare- 
generatori (sau renunțare definitivă 
la această speranță dacă se va do
vedi iluzorie) și. eventual, cercetări 
mai accentuate în domeniul de-abia 
abordat al fuziunii termonucleare.

Vorbim de petrol și de alți combus
tibili. dar acesta nu este decit un 
singur exemplu ; în același sens se 
poate vorbi de cvasitotalil.atea pro
duselor de bază și a materiilor prime.

Este absolut firesc ca utilizarea re
surselor de materii prime de pe glob 
să fi început cu sursele și zăcămin- 

aflate mai la suprafață, deci și 
mai ușor de descoperit și utili- 
în materie de zăcăminte, cobo- 
însă acum treptat de la supra- 
spre exploatările de mare adîn-

cime, de la simplu la complex, în- 
tr-un cuvînt de la ieftin la mai 
scump. Dar în această evoluție nu

Curs de limba engleză. 
Teleșcoală.
Curs de limba rusă.

10.30 Film artistic : ,,Valter apără 
Sarajevo” — producție a stu
diourilor cinematografice Iu
goslave.

12,35 Telex.
12,40 închiderea programului. 
16,00 Curs de limba germană. 
16,30—17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.

Birult-au glndul... ...Calendar 
UNESCO 1974.
Agroenciclopedla.
Scena — emisiune de actua
litate șl critică teatrală. 
Tragerea Pronoexpres. 
Familia.
1001 de seri. 
Telejurnal.

20,00 Prefață la o carte de Istorie 
a viitorului. Reportaj despre 
ecoul lucrărilor Congresului 
al XI-lea In conștiința țără
nimii noastre.

20,15 Telecinemateca. Ciclul „Do
sarele ecranului". „Stare de 
asediu" — producție franco- 
italo-vest-germană. Film dis
tins eu Premiul Louis Delluc 
1973. Premieră TV. In distri
buție : Yves Montand, Renato 
Salvatori, O. E. Hasse, Jacques 
Weber, Jean-Luc Bldeau, E- 
vangeline Peterson. Regla : 
Costa Gavras.

, 2?,.I0.?4.de..cțre,, ;, u., ,.-,0,..

Programul 3

20,00 o viață pentru o idee : Ale- 
' xandru Odobescu. “

20,30 Caleidoscopul melodiilor.

SATU-MARE (Corespondentul 
„Scînteii", Octav Grumeza). — 
în cei patru ani ai cincinalului, 
rețeaua comercială a municipiu
lui Satu-Mare a cunoscut o con
tinuă extindere și modernizare, 
în prezent, ea numără 340 de 
unități comerciale, cu o supra
față utilă de aproape 34 000 m.p. 
Multe dintre unitățile deschise 
în ultimii ani au fost amenajate 
pe principiul autoservirii, spre 
a veni in sprijinul unei aprovi
zionări diversificate și operati
ve. Funcționează, în prezent, 
prin autoservire, 15 magazine 
alimentare, care realizează 60 
la sută din volumul de desfa-

teatre
« Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert extra
ordinar susținut de orchestra sim
fonică Beethovcnhallc-Bonn (Re
publica Federală Germania) ; di
rijor : Volker Wangenheim — 20. 
o Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică) : Travesti — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : A 12-a 
noapte — 19,30.
c Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 59,30.
« Teatrul Giulești : Marea expe
diție — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nașe“ (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Dudul lui Traian 
— 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
?u treU^zi - io.b Hj
• t Țeatrul (,Țăndărică : Bu-Ali — ,17. 
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,<30.
© Studioul I.Â.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Sîmbătă la Veritas — 20.

comercială sătmăreană
cere, 6 magazine industriale, 3 
localuri de alimentație publică. 
Acestora li se adaugă 8 unități 
și secții „Gospodina", precum și 
două secții de bucătării de bloc, 
în următorii doi ani, locuitorii 
noilor cartiere — „Cnrpați", 
„Someș", „Botizului" — vor be
neficia de încă 33 unități (con
strucția unora a și început), 
printre care două unități „Gos
podina", două restaurante cu 
autoservire și bucătărie de bloc, 
3 unități 
servire, 5 
dustriale, 
rie, două 
piine și lapte.

PRONOSPORT

alimentare cu auto- 
unităti cu mărfuri in- 
o farmacie, o libră- 
cofetării, 4 unități de

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 1 DECEMBRIE 1974
Categoria I : (13 rezultate) 9,30 variante a 11 354 lei.
Categoria- a Il-a : (12 rezultate) 264,30 variante a 479 Iei.
Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 2 758,05 variante a 69 lei.

transferurilor posibile între diferitele 
categorii de resurse minerale, ca și 
în direcția substituirii unor produse 
cu altele, a creării de produse noi, 
de sinteză, în direcția dezvoltării 
științei și tehnicii. Pe de altă parte, 
un consum tot mai mare de produse 
industriale din ce în ce mai accesi
bile tinde să frîneze creșterea pre
țului materiilor prime și acest joc al 
prețurilor are tendința să se exercite 
în detrimentul țărilor sărace ale pla-

Problema materiilor prime

care
I

există nici un semn fatal de penurie 
sau de epuizare a resurselor, așa 
cum s-a încercat să se afirme ; dim
potrivă, ea este însoțită de o creș
tere mai mult decit proporțională a 
materiilor care pot fi obținute — cu 
condiția ca prețurile materiilor prime 
să răsplătească dificultatea crescin- 
dă a exploatării și amploarea consi
derabilă a investițiilor făcute in ză
cămintele respective.

Insuficiența materiilor prime sau 
accesibilitatea mai dificilă la zăcă
mintele respective, joacă însă și un 
rol pozitiv, și anume : ele determină 
preocupări creatoare în direcția

netei, producătoarele cele mai frec
vente de materii prime. Relația de 
schimb între țările sărace, producă
toare de materii prime, și țările bo
gate, producătoare de bunuri indus
triale și de consum, tinde să se de
gradeze, iar prăpastia decalajului — 

zz zâir.zzzzză și mai mult întresă se adincească
ele.

Stabilirea unui 
bil al prețurilor 
necesară. Dar în 
men, societățile bogate din Occident 
au tendința de a reacționa printr-o 
„criză de încredere". în loc să revi
zuiască calculele economice funda-

raport mai echita- 
este inevitabilă și 
fața acestui feno-

montate pe prețuri nereale, organi
zațiile noastre economice se aruncă 
într-o inflație galopantă, care nu ur
mărește nimic altceva decit să re
stabilească ierarhia inițială a prețur 
rilor între produsele de bază și pro
dusele prelucrate.

Este de dorit ca toate semnele unei 
crize de încredere față de capacita
tea de a rezolva problemele actuale 
să se transforme într-o creștere a 
conștiinței adevăratelor șanse care se 
oferă economiei mondiale, și de a 
trage învățămintele necesare. Noi am 
confundat mișcarea cu motorul, in
cit mecanismul nostru economic 
funcționează din ce în ce mai mult 
pentru producția de obiecte inutile, 
se axează pe risipă și falsă inovație. 
Reducerea consumului de petrol și a 
altor materii prime trebuie să ne o- 
blige acum să ne revizuim opțiunile 
noastre de consum și de producție. 
Aceasta nu înseamnă în mod fatal 
reducerea globală a activității, rece
siune și șomaj. Noi producții și ac
tivități (noi surse de energie, trans
porturi în comun, recuperarea de ma
teriale uzate, cercetarea) vor contra
balansa anumite scăderi ale consu
mului (automobile, recipiente plasti
ce etc.). în același timp, reexamina
rea problemei exporturilor impune să 
ne orientăm, cu mai mare atenție de- 
cît în trecut, spre țările socialiste șî 
țările „lumii a treia". Dar a îndrepta 
exportul spre țările „lumii a treia- 
înseamnă, mai întii a le ajuta să-și 
îmbunătățească considerabil nivelul 
lor de viață și de a le permite să-și 
sporească nivelul în calitate de con
sumatoare. Pentru aceasta va trebui 
în special să se accepte ca .materiile 
prime pe care ni le vînd să fie plă
tite la prețul lor just, fără ca pentru 
aceasta bunurile de consum și de 
producție pe care noi le vindem să 
sufere simultan alte majorări de pre
țuri decit cele strict justificate.

Majoritatea adevăratelor progres» 
economice, cum sînt cele din dome
niul științei și al tehnologiei, se rea
lizează. sub presiunea unor constrîn- 
geri dificile, fiind doar rareori con
secința unor vremuri ușoare și de re
laxare. Trebuie să știm să profităm 
de situația actuală pentru ca omeni
rea să realizeze un pas mare sprjj 
progres" — încheie articolul.
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NAȚIUNILE UNITE
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ORIENTUL APROPIAT Conferința pentru securitate

Este imperios necesară crearea
condițiilor pentru reunîficarea

pașnică a Coreei
NAȚIUNILE UNITE 3. — Corespondentul Agerpres transmite : Luni 

după-amiază, în Comitetul politic al Adunării Generale au continuat 
dezbaterile asupra „problemei coreene" și a celor două proiecte de re
zoluție supuse la acest punct de 37 de state socialiste și nealiniate și, 
respectiv, de 23 de țări occidentale.

Reprezentantul Japoniei, S. Saito, 
a subliniat necesitatea intensificării 
dialogului între reprezentanții nor
dului și sudului Coreei, lărgirii 
schimburilor pe multiple planuri și 
cooperării între cele două părți ale 
Coreei, în scopul creării' condițiilor 
pentru reunificarea pașnică a țării.

Abdellatif Rahal, ambasadorul Al
geriei la Națiunile Unite, a declarat 
că nu este suficient să încurajăm 
cele două părți să continue dialogul 
pentru realizarea reunificării, ci tre
buie create condițiile absolut nece
sare unui asemenea dialog și înche
ierii sale cu succes. Vorbitorul a 
subliniat că una dintre aceste con
diții indispensabile este retragerea 
imediată a tuturor trupelor străine 
din Coreea de sud, prin desființarea 
așa-numitului Comandament militar 
al Națiunilor Unite.

A urmat la cuvînt reprezentantul 
Cehoslovaciei, Ladislav Smid, care a 
insistat asupra necesității eradicării 
tuturor urmărilor războiului rece in 
Coreea de sud, pentru facilitarea 
întreprinderii de măsuri spre reuni
ficarea pe cale pașnică și indepen
dentă a celor două părți ale acestei 
țări. In context, vorbitorul a relevat 
însemnătatea programului în cinci 
puncte adoptat de guvernul R.P.D. 
Coreene pentru facilitarea unificării. 
Totodată, el a subliniat necesitatea 
încetării amestecului străin în trebu
rile interne ale poporului coreean.

Anwar Sâni, ambasadorul Indone
ziei la Națiunile Unite, a declarat că, 
indiferent de motivele pentru care a 
fost creat Comandamentul militar al 
O.N.U. în Coreea, acestea nu mai 
pot fi valabile, întrucît condițiile

sînt acum complet schimbate. Vorbi
torul a sprijinit opinia potrivit că
reia acest instrument al ocupației 
străine a Coreei de sud trebuie des
ființat.

Reprezentantul Egiptului, Ahmed 
Esmat Abdel Meguid, a declarat că 
poporul coreean nu a fost consultat 
atunci cind alții au hotărît scindarea 
sa și a țării sale. Egiptul, arăta vor
bitorul, va sprijini orice efort pen
tru promovarea reunificării Coreei 
pe cale pașnică. In acest sens, el a 
subliniat că delegația sa sprijină 
proiectul de rezoluție al statelor so
cialiste și nealiniate, în care se cere 
dizolvarea Comandamentului militar 
al Națiunilor Unite în Coreea de 
sud și retragerea tuturor trupelor 
străine din această

★
Comitetul pentru 

toriilor neautonome 
nerale a O.N.U. a adoptat cu 96 de 
voturi, nici unul contra și 14 abți
neri, un proiect de rezoluție supus 
dezbaterilor de un grup de 39 de 
state nealiniate și socialiste — între 
care și România — prin care se cere 
Consiliului de Securitate să ia de ur
gentă în considerație problema ocu
pației sud-africane a Namibiei în 
scopul de a lua măsuri pentru a de
termina guvernul de la 
să-și retragă toate forțele 
polițienești și administrația 
teritoriu care, de drept, se 
mandatul Națiunilor Unite.
menea, Comitetul a adoptat în una
nimitate un proiect de rezoluție vi- 
zind alocarea a 200 000 de dolari din 
bugetul O.N.U. pentru fondul desti
nat Namibiei.

tară.

problemele teri- 
al Adunării Ge-

Pretoria 
militare, 

din acest 
află sub 
De ase-

Declarația - program a noului guvern italian
ROMA 3 — Corespondentul Ager

pres transmite : Declarația-program 
a noului guvern italian, prezentată 
luni seara, succesiv în Senat și in 
Camera deputaților, de către primul 
ministru, Aldo Moro, acordă o aten
ție mare problemelor interne ale 
Italiei, dificultăților pe care țara 
le înfruntă pe plan economic și so
cial. Pentru depășirea „actualei crize 
economice, cea mai gravă în ultimii 
30 de ani", după cum a relevat șeful 
guvernului, pentru combaterea infla
ției și a creșterii continue a prețuri
lor și pentru asigurarea utilizării cit 
mai depline a forței de ■ muncă vor 
trebui adoptate măsuri destinate, în 
special, să ducă la echilibrarea ba
lanței de plăți cu exteriorul.

într-o primă fază, guvernul urmea
ză să raționalizeze, în primul rînd, 
consumurile energetice (în 1975 canti
tatea de petrol importată va fi re
dusă cu 10 la sută față de, cea din 
1973) : se vor limita consumurile de 
păcură pentru încălzire, se vor in
troduce programe de raționalizare a 
consumului de combustibili în indus
trie.

Relevînd că, în ultima vreme, în 
Italia a crescut numărul provocărilor 
forțelor neofasciste și că, pînă în 
prezent, anchetele judiciare nu au 
reușit să-i pedepsească pe autorii și 
pe responsabilii actelor criminale de

violență, Aldo Moro a subliniat că 
guvernul, toate forțele democratice 
din țară nu vor consimți ca o infimă 
minoritate să devieze cursul istoriei 
și să anuleze, prin intimidări și prin 
folosirea forței, procesul de dezvol
tare democratică.

Trecînd la problemele vieții inter
naționale, primul ministru a arătat 
că există motive de îngrijorare da
torate situației din Orientul Apro
piat, problemei cipriote, neaplicării 
totale a acordurilor de Ia Paris asu
pra Vietnamului, stadiului negocieri
lor asupra dezarmării și crizei eco
nomice mondiale. El a relevat apoi 
că „există și evenimente încuraja
toare", citind restaurare^ libertăților 
în Grecia, drumul serios pe care a 
pornit Portugalia spre normalizarea 
democratică și inițierea procesului de 
decolonizare.

Primul ministru a declarat că pro
cesul de destindere necesită azi tre
cerea „la o fază activă de cooperare 
între state, la căutarea unor noi nor
me de conduită în toate relațiile in
ternaționale și. pornind de aici, nu 
numai în relațiile Est-Vest". în acest 
cadru, Aldo Moro a subliniat intere
sul guvernului italian față de Con
ferința de la Geneva pentru securita
te și cooperare în Europa și față de 
negocierile privind reducerea reci
procă a trupelor și armamentelor.

® Comunicat la încheierea vizitei lui Yasser Arafat Ia
© Convorbirile egipteano-tanzaniene

BELGRAD 3 (Agerpres). — In co
municatul comun iugoslavo-palesti- 
nean privind vizita oficială efectua
tă în R.S.F. Iugoslavia de delegația 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei condusă de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., și convorbirile acestuia cu 
Gemal Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.I., 
este relevată dorința părților de a 
promova relațiile lor de cooperare în 
diferite domenii, .de a întări legătu
rile reciproce de prietenie și solida
ritate.

Abordînd situația din Orientul A- 
propiat, părțile au apreciat că aceas
ta reprezintă un pericol permanent 
pentru pace șl au subliniat că prin
cipala condiție a reglementării du
rabile și echitabile a situației din 
această zonă o constituie retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate și asigurarea drepturilor na
ționale legitime ale poporului arab 
al Palestinei, inclusiv a dreptului de 
a forma un stat propriu.

In cursul vizitei, Yasser Arafat a 
fost primit de președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

★
Comunicatul comun publicat la în

cheierea convorbirilor purtate la 
Cairo între primul vicepreședinte al 
Tanzaniei, Aboud Jumbe, și vicepre
ședintele egiptean, Hussein El Sha- 
fei, consemnează hotărîrea celor două 
părți de ă consolida relațiile politi
ce, economice și culturale la toate 
nivelurile, și de a amplifica coopera
rea dintre țările lor.

E. Honecker-S. Carrillo
BERLIN 3 (Agerpres). — In urma 

convorbirilor dintre Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., și 
Santiago Carrillo, secretar general 
al P.C. din Spania, a fost dat publi
cității un comunicat în care se rea
firmă hotărîrea celor două partide 
de a dezvolta și consolida relațiile 
lor în lupta împotriva imperialismu
lui, reacțiunii și fascismului, pentru 
pace, democrație și socialism. In 
cursul convorbirilor s-a subliniat ne
cesitatea adîncirii procesului de des
tindere și creării unui sistem eficient 
de securitate colectivă în Europa.

ANGLIA

a consumului de benzină
LONDRA 3 (Agerpres). — Guver

nul britanic va adopta săptămîna 
viitoare noi măsuri în vederea redu
cerii consumului de benzină. Se au 
în vedere două aspecte. Pe de o 
parte, raționalizarea consumului, iar 
pe de altă parte, dublarea prețului 
de vînzare al benzinei. De asemenea, 
se preconizează limitarea vitezei de 
deplasare a automobilelor la 60 de 
mile (96 kilometri pe oră) pe toate 
rutele, cu excepția autostrăzilor, 
unde viteza va fi limitată la 70 de 
mile.

Belgrad

se
că
a situației din

arată în 
o soluțio-

și cooperare în Europa
Egiptul și Tanzania, 

comunicat, au afirmat 
nare justă și durabilă 
Orientul Apropiat poate fi realizată 
numai prin eliberarea teritoriilor ara
be ocupate în urma războiului din 
1967 și prin restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean, re
prezentat de Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, singurul său re
prezentant legitim.

GENEVA 3 (Agerpres). — In con
tinuarea eforturilor de găsire a unor 
modalități concrete de încurajare a 

statele 
pentru

Atentat împotriva
primului ministru peruan
LIMA 3 (Agerpres). — Primul mi

nistru peruan, Edgardo Mercado 
Jarrin, care îndeplinește în același 
timp funcțiile de ministru al apărării 
și comandant general al armatei, a 
fost luni seara, la Lima, ținta unui 
atentat, din care a reușit să scape 
cu viață — a anunțat Ministerul de 
Interne al Perului.

Autorii atentatului au deschis fo
cul împotriva automobilului in care 
se aflau primul ministru, ministrul 
pescuitului, Javier Tantalean Vanini, 
și doi generali ai armatei peruane — 
Guillermo Arbulu și Gilberto Neu
man. în urma acestei acțiuni crimi
nale, Javier Tantalean Vanini și ge
neralul Arbulu au fost ușor 
fiind internați 
Lima.

Comunicatul 
atentatului au

răniți,
la spitalul militar din

precizează că autorii 
izbutit să fugă.

cooperării culturale intre 
participante la Conferința 
securitate și cooperare în Europa, 
Subcomisia pentru cultură a exami
nat diferite propuneri și a ajuns la 
un acord asupra unei prevederi im
portante privind schimburile comer
ciale . de carte.

Dată fiind însemnătatea unanim 
recunoscută a cărții că purtătoare de 
mesaje culturale și științifice.— ex
presie a geniului creator al popoare
lor — țările participante au prevăzut 
măsuri care să încurajeze întilniri 
între reprezentanții organismelor

competente și ai firmelor corespun
zătoare în vederea examinării unor 
măsuri privind facilitarea schimbu
rilor comerciale internaționale de 
carte — simplificarea procedeelor de 
comandă, termenele de aprovizio
nare, modalitățile de plată.

Experții țărilor participante la ase
menea întilniri vor putea examina, 
de asemenea, și alte probleme care 
țin de competența lor in vederea a- 
tingerii aceluiași scop — dezvoltarea 
schimburilor comerciale de carte, a- 
sigurarea unei mai bune cunoașteri 
reciproce, prin intermediul comerțu
lui de carte, între popoarele statelor 
participante la conferință.

Evoluția navei cosmice
»9Soiuz-16“

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Marți, Ia ora 13,30 
(ora Bucureșliului), nava cosmică sovietică „So- 
iuz-16“ efectuase 16 rotații în jurul Pămîntului. 
Cosmonauții Anatoli Filipcenko și Nikolai Ru- 
kavișnikov au început cea de-a doua zi a acti
vității în spațiul extraterestru cu 
și controlul medical. Ei au trecut 
deplinirea programului
în baza programului 

de cercetări medico-bio- 
logice, cosmonauții au 
observat evoluția mi
croorganismelor în con
dițiile 
litate.

în

de imponderabi-

conformitate cu

de zbor.
micul dejun 
apoi la în-

de pregătire 
zborului in

programul 
în vederea 
comun al navelor cos
mice „Soiuz" și „A- 
pollo". s-au experimen
tat sistemele de asigu
rare a funcțiilor vitale 
ale organismului, inclu-

siv în condițiile redu
cerii presiunii în com
partimentele navei „So- 
ÎUZ-16". PrUfiin* îr>Cr„'- 
mațiilor 
echipaj și 
nute prin 
lemetrice, 
rală a 
este bună.

Cea de-a doua zi de 
lucru a echipajului na
vei cosmice „Soiuz-16“ 
se va încheia la ora 
22.00 (ora Bucureștiu- 
lui), informează agenția 
T.A.S.S.

Potrivit infor- 
transmise de 

datelor obți- 
sistemele te
starea gene- 
cosmonauților

agențiile de presă transmit
Cu prilejul zilei naționale 

a Republicii Sirica Centrală, 
ansamblul artistic român „Doina 
Bucureștiului" a prezentat la Bangui 
un spectacol festiv la care au asistat 
președintele Republicii Africa Cen
trală, Jean Bedel Bokassa, membrii 
guvernului, 
ticipante la festivități, membrii cor
pului diplomatic și alte personalități 
centrafricane. La spectacol a parti
cipat și delegația română formată 
din Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, și Vaslle 
Pungan, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România. Spec
tacolul ansamblului român s-a bu
curat de un deosebit succes.

Primul ministru a! Guver
nului Revoluționar al Cubei, 
Fidel Castro, l-a primit pe ministrul 
relațiilor..externe al Guyanei, Shri- 
clâ'th Si' Ramphal, care întreprinde o 
vizită oficială în această țară. A avut 
loc o convorbire prietenească consa
crată dezvoltării relațiilor bilaterale.

Convorbiri indiono-ceho- 
SlOVUOe. La au început
convorbirile între primul ministru 
Indira Gandhi și președintele gu
vernului federal al R. S. Cehoslova
ce, Lubomir Strougal, aflat într-o 
vizită oficială în India. Cei doi șefi 
de guverne discută probleme legate 
de extinderea relațiilor bilaterale, 
precum și aspecte ale situației inter
naționale

La Phenian au avut loc con_ 
vorbiri între Kim Ir Sen, președin
tele R.P.D. Coreene, și Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian, aflat 
într-o vizită de bunăvoință in R.P.D. 
Coreeană.

delegațiile străine, par-

de interes reciproc.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
ATENA.

Gretia in preajma referendumului
Ministrul de interne 

al Greciei a anunțat 
că referendumul de la 
8 decembrie asupra 
formei' de stat se va 
desfășura la aceleași 
centre și după aceleași 
reguli ca și alegerile 
parlamentare de la 17 
noiembrie. în plus, atit 
republicanii, cit și a- 
depții monarhiei vor 
avea dreptul să de
semneze cite un repre
zentant în comisiile de 
la fiecare centru de 
votare.

Dacă sub aspectul 
reglementărilor legale 
campania pentru refe
rendum — în curs de 
desfășurare — este ca
racterizată prin conti
nuitate, în planul poli
tic ea aduce totuși 
cîteva noutăți față de 
precedenta consultare 
electorală. Astfel, la 
insistențele guvernu
lui, în cadrul unei șe
dințe comune s-a ho
tărît ca liderii partide
lor politice să nu par
ticipe la campanie, 
decizie pe care zia
rul proguvernamental

„Kathimerini" o moti
vează prin „preocu
parea guvernului de a 
se preveni izbucnirea 
unor noi incidente". 
(Se știe că în ultimele 
zile la Atena au avut 
loc puternice manifes
tații antimonarhice ; 
în urma ciocnirilor, 
numeroase persoane 
au fost rănite).

De menționat că 
premierul a lăsat de- 
putaților partidului 
guvernamental Noua 
democrație libertatea 
de a vota potrivit con
vingerilor proprii la 
referendum, dar le-a 
cerut să nu ia atitudi
ne publică înainte de 
8 decembrie, pentru „a 
nu-i influenta" pe ale
gători...

In felul acesta s-a e- 
vitat să se dea un răs
puns la apelurile lan
sate de Uniunea De
mocratică de Stînga- 
E.D.A. și Partidul Co
munist din Grecia de 
a se constitui un front 
al tuturor partidelor 
și forțelor antimonar

hice. Ilias Iliou, pre
ședintele E.D.A., a 
propus ca „lupta an
timonarhică să se des
fășoare pe o bază uni
tară, cu argumente se
rioase, fără acuități 
care să ducă la dezbi
nare". „Gruparea repu
blicanilor —. a subli
niat președintele
E.D.A. — include ma
joritatea covirșitoare a 
poporului grec, cuprin- 
zind și o parte impor
tantă a forțelor parti
dului Noua democra
ție, care sint antimo
narhiste. Această ma
joritate reală trebuie 
insă să fie exprimată 
și la urne".

în condițiile aminti
te, campania în ve
derea referendumului 
de la 8 decembrie este 
desfășurată de „comi
tetele de cetățeni", 
constituite în întreaga 
.țară atît de partizanii 
monarhiei, cît și de cei 
ai republicii.

Ion BADEA

aderare sau chiar ieși
re din C.E.E. Conclu
dente au fost. în acest 
sens, dezbaterile re
centei conferințe labu
riste, în cadrul cărora 
tema „anticomunitară" 
a fost una din domi
nante.

Există, de asemenea, 
puternice divergențe 
și asupra unor aspecte 
instituționale, ceea ce 
determină o bună par
te din observatori să-și 
exprime și mai serioa
se rezerve fată de re
zultatele concrete ale 
întâlnirii. In acest sens, 
presa franceză a sem
nalat, in ultimele zile, 
publicarea în ziarele 
vest-germane a unei 
serii de articole care 
subliniau existenta u-

ROMA:

nor dificultăți în rela
țiile dintre cele două 
țări — legate în spe
cial de dorința obține
rii unor poziții pre
ponderente în cadrul 
C.E.E. „LE QUOTI- 
DIEN DE PARIS" 
confirma acest aspect, 
scriind : „La ora ac
tuală raporturile fran
co—vest-germane nu 
sînt la fel de bune ca

în urmă cu șase luni", 
ceea ce, finind seama 
că aceste raporturi 
erau prezentate pină 
de curind ca un model 
al relațiilor intercorhu- 
nitare, este de natură 
să întărească aminti
tele rezerve.

Pani 
DIACONESCU

• BRUXELLES 3 (Agerpres). — Miniștrii de 
externe ai „celor nouă" din Piața comună, în
truniți, luni, la Bruxelles, și-au continuat lu
crările în vederea pregătirii Conferinței la ni
vel înalt a C.E.E., ce se va deschide la începu
tul săptămînii viitoare la Paris. In cadrul aces
tei reuniuni a fost elaborat un document, care 
va servi ca bază de lucru a întîlnirii din capi
tala Franței. în cursul dezbaterii au ieșit din 
nou în evidență divergențe asupra unora din
tre problemele abordate, divergențe pe care 
vor încerca să le depășească șefii de guvern.

„Curtea neagra" a atentatelor 
neofasciste

PARIS :

Reuniunea la nivel înalt a C.££ —
/

sub semnul scepticismului
Presa franceză con

tinuă să comenteze pe 
larg apropiata întâlni
re la nivel înalt a „ce
lor nouă", care tșt pro
pune să dezbată pro
blema, aflată de atâta 
timp pe ordinea de zi, 
a întăririi instituțiilor 
Comunității Economi
ce Europene, paralel 
cu examinarea proble
melor de fond ridicate 
de actuala situație eco
nomică și monetară 
precară prin care trec 
țările membre.

___________________

Problemele economi
ce vor sta, fără doar 
și poate, în centrul a- 
tenției participanților. 
„O întilnire sub spec
trul inflației", comenta 
succint „LE FIGARO", 
amintind că în ultimele 
12 luni creșterea pre
țurilor a afectat pu
ternic țările Pieței co
mune, recordul fiind 
deținut de Italia cu 
25,7 la sută, urmată de 
Anglia cu 17,1 și de 
Franța cu 14.9. Se vor 
adăuga, desigur, pro

blemele șomajului, e- 
nergiei, precum și așa- 
zisa problemă regiona
lă. Agenția FRANCE 
PRESSE constată că 
„lucrările pregătitoare 
au făcut să apară pro
funde divergente între 
„cei nouă" asupra tu
turor acestor teme". 

întâlnirea se va des
fășura, totodată, pe 
fundalul curentului tot 
mai puternic ce se 
conturează în Marea 
Britanie pentru rene- 
gocierea condițiilor de

600 de acte de vio
lență la Roma și în 
regiunea Lazio, aten
tate asupra sediilor 
partidelor și organiza
țiilor democratice, pro
vocări și atentate la a- 
dresa unor personali
tăți politice democra
tice. a numeroși oa
meni nevinovati, ac
țiuni teroriste în zone
le universitare...

Fărădelegile grupă
rilor neofasciste din 
Italia sint vehement 
denunțate de Comite
tul provincial al Aso
ciației naționale a par
tizanilor italieni din 
Roma, care a prezen
tat recent în fata zia
riștilor o „Carte nea
gră". Cele 130 de pa
gini ale cărții recon
stituie cronica de zi cu 
zi a actelor de violen
tă la care s-au dedat 
la Roma și în provin
cie huliganii fasciști, 
începînd din primele 
zile ale anului 1970.

Documentul apare 
într-o redactare su

gestivă ; el nu are nici 
introducere, nici nu 
conține concluzii. Fap
tele vorbesc singure.

1 ianuarie 1970 : un 
grup de fasciști, rămași 
necunoscuți, a lansat 
o sticlă incendiară a- 
supra clădirii clubului 
„La Comune di Gen- 
zano" : 27 octombrie 
1974 : fasciștii incen
diază clădirea secției 
P.C.I. Latino-Metronia. 
Iată primul și ultimul 
din cele 600 de episoa
de de violentă fascistă 
consemnate in docu
ment. Faptele au la 
bază informații apăru
te in presă sau culese 
direct de autorii căr
ții. O muncă minuțioa
să, destinată — așa 
cum arată președinte
le A.N.P.I. din Roma, 
Achille Lordi — să in- 

, formeze opinia publi
că desnre aceste fapte 
de violentă și să sen
sibilizeze autoritățile 
de resort pentru a-și 
intensifica acțiunile în 
vederea apărării ordi

nii democratice, pe
depsirii vinovaților.

Toate aceste episoa
de de violență înregis
trate la Roma și în 
provincie se încadrea
ză în așa-numita „stra
tegie a tensiunii", pe 
care organizațiile neo
fasciste au declanșat-o 
și o întrețin de mai 
mulți ani în întreaga 
Italie, cu scopul de a 
crea o situație de in
stabilitate. în care să 
poată fi atacate înseși 
instituțiile democrati
ce de bază ale tării.

„Cartea neagră" este 
nu numai un docu
ment demascator al 
lanțului de violente 
comise de bandele 
neofasciste, dar. în a- 
celași timp., reprezintă 
și un puternic îndemn 
ia unitatea tuturor 
forțelor democratice 
interesate în apărarea 
idealurilor nobile ale 
rezistenței, în dezvol
tarea democratică a 
Italiei.

Radu BOGDAN

Fostmtăjite de Ia Abu 
Dhabi. în capitala Emiratelor Ara
be Unite au avut loc o întrunire și o 
paradă militară cu prilejul celei de-a 
treia aniversări a zilei naționale. Au 
luat parte șeful statului, șeicul Zayed 
Bin Sultan Al Nahyyan, și alte ofi
cialități guvernamentale. Au fost, de 
asemenea, prezenți Gaffar Numeiri, 
președintele Sudanului, aflat în vizită 
la Abu Dhabi, și delegații din mai 
multe țări arabe. Adresîndu-se parti- 
cipanților la întrunire, președintele 
Zayed Binț-Șultan Al Nahyyan a tr.g^ 
cut în revistă realizările obținute de 
poporul;..,.Emiratelor Arabe Unite .pe 
plan intern și extern și a subliniat 
necesitatea menținerii și dezvoltării 
solidarității între statele arabe.

în memoria Ini U Thant.
La sediul Națiunilor Unite a avut 
loc, la 2 decembrie, o ședință spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată memoriei fostului secretar 
general al O.N.U., U Thant, care a 
încetat din viață cu o săptămînă în 
urmă, într-un spital din New York. 
Corpul neînsuflețit al lui U Thant a 
fost trimis în țara lui natală — Bir- 
mania — unde vor avea loc joi fu
neraliile.

Comunicata! comun ,n 
urma vizitei întreprinse în India de 
Horst Sindermann, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane, 
relevă satisfacția celor două părți 
față de evoluția pozitivă a relațiilor 
bilaterale. Cele două țări se pronun
ță, totodată, pentru întreprinderea de 
către toate țările a unor 
conjugate menite să facă 
destinderii ireversibil.

eforturi 
procesul

Președintele Turciei, Fahri 
Koriitiirk, a început, marți, o nouă 
serie de consultări în încercarea de a 
pune capăt crizei de guvern cu care 
este confruntată țara de peste două 
luni. Soluția posibilă a crizei o con
stituie convocarea de alegeri antici
pate. în scopul convingerii partidelor 
politice să-și dea acordul pentru con
vocarea unor astfel de alegeri, pre
ședintele Koriitiirk a anunțat că in
tenționează să aibă convorbiri cu li
derii fracțiunilor parlamentare. Pînă 
la adoptarea unei decizii, funcția de 
prim-ministru este deținută provizo
riu tot de Sădi Irmak, la cererea 
fului statului.

șe-

Noul președinte al Re
publicii Irlanda, pe termen de 
un an, a devenit Cearbhall O’Da- 
laigh. Alegerile prezidențiale fixate 
pentru data de 18 decembrie nu vor 
mai avea loc, întrucît O'Dalaigh, 
bucurîndu-se de sprijinul partidelor 
Fine Gael, Laburist (de guvernă- 
mint) și Fianna Fail (de opoziție), 
era unicul candidat. Potrivit preve
derilor constituționale, președintele 
poate fi desemnat fie prin alegeri, 
fie prin realizarea unui consens în
tre principalele formațiuni politice 
ale țării. O’Dalaigh, care este în 
virstă de 63 de ani, îi succede lui 
Erskine Childers, decedat la 17 no
iembrie.

DE PRETUTINDENI
• PETROL „ALB". In 

peninsula Mangîșlak din Ka- 
zahstan, petroliștii sovietici au 
obținut, prin foraje executate 
la o adincime de peste 3 600 de 
metri, așa-numitul petrol „alb", 
cu proprietăți deosebite. Ana
liza țițeiului extras în această 
regiune a arătat că el conține 
fracțiuni de distilare ușoare în 
proporții ajungînd pînă la 70 la 
sută, fiind, totodată, lipsit de 
anumite substanțe rășinoase și 
de sulf. Alte proprietăți ale a- 
cestui țiței constau în gradul de 
fluiditate ridicat și în tempera
tura sa. de congelare relativ 
joasă, însușiri care permit ca el 
să fie mai lesne transportat prin 
conducte.

• ÎN SCOPUL PRO
TEJĂRII OBIECTELOR 
DE ARTĂ. Societatea națio
nală indoneziana de arheologie 
a elaborat un plan privind con
struirea unor depozite speciale 
pentru adăpostirea valorilor pa
trimoniului cultural-artistic al 
țării, în scopul apărării acestor 
bunuri de traficanții de obiecte 
de artă. Măsura a devenit nece
sară în urma faptului că, in ul
tima vreme, s-au înmulțit cazu
rile în care colecții întregi de 
obiecte de artă și de cult indo
neziene, executate 'din piatră, 
bronz, porțelan sau ceramică de 
iscusiți meșteri din secolele tre
cute, au luat calea magazinelor 
de antichități din diferite țări 
occidentale. Potrivit proiectului 
forurilor de resort indoneziene, 
viitoarele centre de păstrare a 
valorilor artistice ale trecutului 
vor fi amplasate pe Insulele 
Java, Ball și Sulawesi.

• 100 DE PAPIRU
SURI. O expediție arheologică 
internațională a făcut în așeza
rea nubiană Casr-Ibrim din 
Egipt o descoperire senzaționa
lă: într-un număr de vase ce
ramice s-au găsit nu mai puțin 
de o sută de papirusuri conți- 
nînd, potrivit primelor cercetări, 
date extrem de interesante a- 
supra antichității. Toate aceste 
prețioase relicve se află în per
fectă stare și urmează să fie 
studiate de specialiști.

• PREVENIREA CAL- 
CULILOR RENALI. ° e’ 
chipă de cercetători vest-ger- 
mani și francezi a realizat o 
substanță activă numită „succi- 
nimid", care împiedică formarea 
celor mai frecvente tipuri de 
calculi- din oxâlați de calciu. 
Medicamentul reglează procese
le biochimice în organism în 
așa fel incit asigură o reducere 
a nivelului de acid oxalic. In 
curînd va începe testarea noii 
substanțe.

• ȘAH IN TREI ? Un în- 
ventator american a patentat un 
nou joc de șah pentru trei par- 
ticipanti. Tabla, de formă hexa
gonală, este împărțită in 96 de 
pătrățele. Numărul figurilor ră- 
mîne același ca la jocul clasic, 
numai că au trei culori, respec
tiv există trei seturi. Ciștigător 
este jucătorul care îi învinge 
consecutiv pe ceilalți doi parte
neri.

Un colocviu științific, or- 
ganizat sub egida UNESCO, la 
care participă peste 30 de savanți din 
mai multe țări ale lumii, a început 
luni la Paris. în discursul de deschi
dere, J. Harrison, director general 
adjunct însărcinat cu problemele ști
inței al UNESCO, a subliniat ro
lul important al organizației în coo
perarea științifică internațională. Lu
crările acestei reuniuni științifice 
vor dura trei zile, timp în care vor 
fi examinate o serie de probleme ce 
privesc evoluția cercetărilor în dife
rite ramuri ale chimiei.

Un purtător de cuvînt a! 
Consiliului militar provizo
riu din Etiopia 8 făcut cunos- 
cută, în mod oficial, arestarea altor 
cinci personalități din cadrul vechiu
lui regim. Printre aceștia se numără 
Alula Bekele, fost demnitar, și gene
ralul de brigadă Mehrete Tedla Ma- 
konnen. Purtătorul de cuvînt a preci
zat că Alula Bekele a fost arestat 
după ce a opus o puternică rezis
tență și a fost rănit. împreună cu 
el, au mai fost reținuți de autorită
țile militare alte trei persoane, acu
zate de complicitate.

Ministrul economiei și fi
nanțelor al Iranului, Hooshang 
Ansari, sosit la Bonn într-o vizită 
oficială, a avut o convorbire cu șeful 
guvernului vest-german, Helmut 
Schmidt, în cursul căreia s-a expri
mat satisfacția față de dezvoltarea 
relațiilor dintre R.F.G. și Iran. Au 
fost abordate, de asemenea, unele 
aspecte privind proiectele de dezvol
tare iraniene în diferite domenii, la 
care participă și firme vest-germane.

0 reuniune a conducerii 
Partidului Liberal-Democrat 
(P.L.D.) a avut loc la Tokio. S-a 
hotărit convocarea, pentru azi, a 
membrilor P.L.D. din Dietă, în ve
derea desemnării fostului vicepre- 
mier Takeo Miki în funcția de pre
ședinte al partidului, după demisia 
lui Kakuei Tanaka.

Kuweitul u achiziționat 
14 la sută din acțiunile fir
mei „Daimler-Benz" - a a- 
nunțat Ministerul vest-german al E- 
conomiei. Tranzacția a fost efec
tuată de „Dresdner Bank", căruia 
Kuweitul i-a încredințat noile sale 
interese din cadrul companiei „Daim- 
ler-Benz", constructoare de auto
mobile.

• SECETA AMENIN
ȚĂ VIATA A 700 000 DE 
OAMENI în Eritreea, unde 
lipsa de ploi din vară a provo
cat compromiterea a 70 la sută 
din recolte — a anunțat Minis
terul etiopian al Agriculturii.

In urma unui atac lansat împotriva trupelor lonnoliste în zona fluviului 
Mekong, unități ale forțelor armate de eliberare cambodgiene au capturat 
trei nave inamice încărcate cu muniții și provizii destinate armatei regimu
lui de la Pnom Penh — anunță Agenția khmeră de informații. în fotografie : 

o unitate antiaeriană a forțelor patriotice în acțiune

• PRIMUL ZIAR DIN 
ANDORRA. Tipărit
tiraj de 4 000 de exemplare, 
„Poble Andorra" este primul 
ziar care apare în principatul 
din Pirinel. Cotidianul este edi
tat de Ricard Fiter, fost mem
bru în parlamentul Andorrei.

• CA ÎN EVUL MEDIU. 
Orașul Wolin, situat pe insula 
cu același nume din R.P. Po
lonă, este considerat unul dintre 
cele mai vechi porturi la Marea 
Baltică. Ultimele cercetări în
treprinse de arheologi au per
mis să se stabilească faptul că 
el datează din secolul al 
VIII-lea. în prezent se întoc
mește planul pentru amenaja
rea unui muzeu al Wolinului, 
care cuprinde o parte a portu
lui, case de locuit, construcții 
de apărare datînd din evul me
diu. De asemenea, pentru tu
riști vor fi puse la dispoziție o 
navă de agrement, unelte de 
pescuit — toate menite să recon
stituie ambianța de acum două
sprezece secole.

• CATIFEA DIN DIO- 
LEN. Catifeaua s-a numărat 
dintotdeauna. pe lingă mătase, 
printre cele mai elegante țesă
turi, fiind însă unul dintre ma
terialele cele mai dificile de în
treținut și, în plus, cîntărind 
foarte mult. Recent, la tîrgul 
„Interstoff" din Frankfurt pe 
Main a fost prezentată pentru 
prima oară catifea din diolen, 
lesne de întreținut și foarte 
ușoară ; un metru pătrat cîntă- 
rește doar 200 grame.

• UN PUTERNIC VIS
COL s-a abătut in ultimele 
zile asupra unor zone întinse 
din nordul și estul Statelor 
Unite. In Michigan și Ohio stra
tul de zăpadă a depășit 60 cm. 
Aproximativ 20 de persoane au 
decedat. Aproape în toate re
giunile lovite de viscol, școlile, 
magazinele și o serie de oficii 
administrative au fost închise. 
Autoritățile au dispus partici
parea la operațiunile de desză
pezire a unor efective ale 
Gărzii naționale.
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