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PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE ALE CAPITALEI •

CONSTRUCTORII 
în schimburi prelungite
• In „luna producției record", - lucrări suplimen tare în valoare de două milioane lei. • Ieri, zi 
normală de lucru. • Alături de constructori - 60 de elevi, • Prin cele 50 000 ore de muncă patrio
tică a tinerilor - front de lucru pentru întreaga perioadă de iarnă. • Economii de materiale în 

valoare de 20 mii lei.

Sîmbătă, la Arad, Brăila, Constanta, Covasna, Dolj, Iași, Ilfov, 
Mureș, Neamț, Satu-Mare, Sibiu și Vîlcea au avut loc

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR
JUDEȚENE DEw PARTID

Slmbătă în 12 orașe, reședințe de ju
deț, în cadrul activității politico-orga- 
nizatorice de pregătire a Congresului 
al XI-lea al P.C.R., au avut loc con
ferințele de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor județene de partid.

La conferințe au participat membrii 
și membrii supleanți ai comitetelor de 
partid și ai comisiilor de revizie ale 
organizațiilor județene de partid res
pective, delegații aleși în adunările și 
conferințele organizațiilor de partid 
din întreprinderi, instituții, din orga
nizațiile de partid comunale, orășe
nești și municipale — muncitori, ingi
neri, tehnicieni, țărani cooperatori, in
telectuali, activiști de partid, de stat 
și din economie, ai organizațiilor de 
masă și obștești. Au fost prezenți, de 
asemenea, numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, ai organelor locale de stat, ai 
organizațiilor obștești, cadre de condu
cere din întreprinderi, șantiere, insti
tuții, oameni de știință, artă și cul
tură.

Din partea conducerii de partid, la 
conferințe au participat tovarășii : la 
Arad — Ilie Verdeț : la Brăila — 
Gheorghe Pană ; la Constanța — Emil 
Bobu ; la Covasna — Iosif Uglar ; la 
Dolj — Ștefan Voitec ; la Iași — Emil 
Drăgănescu ; la Ilfov — Gheorghe 
Stoica ; la Mureș — Paul Niculescu- 
Mizil : la Neamț — Petre Lumi : la 
Satu-Mare — Mihai Dalea : la Sibiu — 
Cornel Burtică ; la Vilcea — Ștefan 
Andrei.

Conferințele au dezbătut. Intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate parti
nică, documentele ce vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării Congresului — 
proiectele de Program și de Directive, 
precum și Tezele C.C. al P.C.R. Prin 
întreaga lor desfășurare, prin cuvîntul 
delegărilor, prin hotărîrile adoptate, 
conferințele au relevat, ca o trăsătură 
generală, aprobarea de către comu
niști și de către toți oamenii muncii 
a prevederilor și obiectivelor înscris® 
In aceste documente istorice, hotărîrea 
lor de a-și consacra întreaga energie, 
pricepere și capacitate creatoare mă
reței opere de edificare a societăți) 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

în mod unanim, cu deosebită căl
dură. exprimînd voința membrilor 
partidului nostru, a maselor largi ale 
celui" ce muncesc — clar și ferm ma
nifestată cu prilejul tuturor adunărilor 
de partid și conferințelor comunale, 
orășenești și municipale, al adunărilor 
publice, al recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale și a Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste 
— conferințele județene, într-o at
mosferă de puternică însuflețire, au 
adoptat hotărîri prin care exprimă 
voința organizațiilor respective ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales secretar general al partidului la 
Congresul al XI-lea. Și-au găsit astfel 
expresie, o dată mai mult, încrederea 
și dragostea fierbinte a întregului 
partid și a întregului popor față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. prețuirea 
acordată înaltelor sale calități, contri
buției sale excepționale Ia activitatea 
de conducere a nartidului, la elabo
rarea întregii notifici interne și inter
naționale. ea și la transpunerea ei în 
viată, dorința de a se asigura conti
nuitatea activității atît de rodnice a 
acestor ani și amplificarea succeselor 
de nînă acum, in vederea înaintării 
neabătute a României spre comunism.

Tntr-un pronunțat spirit de lucru, de 
înaltă exigență nartinică. conferințele 
au analizat aprofundat activitatea des-
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fășurată de organizațiile de partid 
pentru aplicarea în viață a hotărîrilor 
Congresului ai X-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., a hotărîrilor 
conducerii partidului, precum și a 
propriilor hotărîri, stabilind planuri 
concrete de măsuri menite să ducă Ia 
ridicarea pe o treaptă superioară a în
tregii munci politice, educative, eco
nomice. în acest sens, organizațiile 
județene de partid și-au asumat an
gajamente însuflețitoare, exprimate în 
telegrame și mesaje adresate Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

O atenție centrală s-a acordat, în 
cadrul dezbaterilor, examinării sarcini
lor concrete ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid pentru realizarea 
exemplară, la toți indicatorii, a pla
nului pe anul în curs și pregătirea în 
condiții optime a producției pe 1975, 
pentru realizarea marelui obiectiv na
țional — cincinalul înainte de termen.

O stăruitoare preocupare s-a mani
festat în cadrul conferințelor față de 
problemele legate de ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii, ale 
activității din domeniul aprovizionării, 
comerțului, serviciilor, construcției de 
locuințe, pentru mai buna satisfacere a 
cerințelor vieții lor de zi cu zi, a ne
voilor lor social-culturale.

Relevînd încă o dată deplina egali
tate în drepturi asigurată tuturor ce-

tățenilor țării, indiferent de naționali
tate, ca rezultat al rezolvării marxist- 
leniniste a problemei naționale, par- 
ticipanții la conferințe au scos în evi
dență strînsa coeziune ce unește pe 
toți oamenii muncii din patria noas
tră — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — au dat glas re
cunoștinței acestora pentru condițiile 
asigurate de dezvoltare economică, so
cială și culturală, pentru politica par
tidului de amplasare rațională a for
țelor de producție, de dezvoltare ar
monioasă și rapidă a tuturor județe
lor, hotărîrii lor ferme de a munci, în
tr-o indestructibilă unitate, pentru în
florirea patriei comune — România so
cialistă.

în cadrul conferințelor au fost tot
odată larg abordate problemele perfec
ționării conducerii activității econo- 
mico-sociale, ale adincirii democrației 
socialiste, ale atragerii tot mai active 
a maselor largi la conducerea și 
zolvarea treburilor obștești.

Un Ioc deosebit au ocupat 
teri multiplele aspecte ale 
politico-educative 
conștiinței 
muncesc, 
dezvoltarea 
ale omului 
trainică și generalizarea normelor eti
cii și echității socialiste în întreaga 
viață socială. Au fost examinate, tot-

odată, probleme ale îmbunătățirii în- 
vățămintului, prin legarea sa tot mai 
strînsă de cerințele practicii, ale dez
voltării activității de cercetare științi
fică în concordanță cu necesitățile 
producției materiale, ale stimulării 
creației literar-artistice, de o înaltă 
ținută umanistă, cu un puternic conți
nut educativ.

Conferințele s-au ocupat, de aseme
nea, pe larg de căile și modalitățile 
afirmării tot mai puternice. în fiecare 
întreprindere, instituție, unitate social- 
culturală, a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid, perfecționării 
formelor și metodelor muncii politico- 
organizatorice și educative, afirmării 
tot mai puternice a exemplului perso
nal al comuniștilor, întăririi discipli
nei de partjd, sporirii capacității de 
mobilizare a organizațiilor de partid, 
îmbunătățirii activității de îndrumare 
a organizațiilor de masă Și obștești.

Cu o deosebită forță au exprimat 
conferințele județene adeziunea depli
nă a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii față de politica externă și 
întreaga activitate internațională a 
partidului și statului, care slujește 
intereselor vitale ale națiunii noastre, 
răspunzînd totodată din plin cerințelor 
internaționaliste ale consolidării for
țelor socialismului, păcii și progresu
lui social în întreaga lume.

în conformitate cu prevederile Sta
tutului partidului și criteriile stabilite 
<1< plenara Comitetului Contrai, con
ferințele organizațiilor județene de 
partid au ales noile organe conducă
toare ale organizațiilor respective și 
delegații pentru Congres, desemnînd în 
același timp candidații pentru organele 
centrale de partid.

în funcția de prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid au fost 
aleși tovarășii : la Arad — Andrei Cer- 
vencovici ; la Brăila — Dumitru Bă
lan ; la Constanța — Vasile Vîlcu ; la 
Covasna — Ferdinand Nagy ; la Dolj 
— Gheorghe Petrescu ; la Iași — Ion 
Iliescu ; la Ilfov — Constantin Drăgan; 
la Mureș — Iosif Banc ; la Neamț — 
Ștefan Boboș ; la Satu-Mare — loan 
Foriș ; la Sibiu — Richard Winter ; la 
Vilcea — Vasile Mușat.

In încheierea lucrărilor, conferințele 
au adresat telegrame Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se exprimă voința 
fermă a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii de a transpune în viață 
mărețul program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, 
pe care îl va adopta Congresul al 
XI-lea al partdiului.

re-

în dezba- 
activității 
ridicarea 

celor ce
pentru

socialiste a
pentru formarea 
trăsăturilor moral-politice 
nou, pentru înrădăcinarea

• Hotărîri și telegrame a- 
doptate de conferințele 
care au avut loc în ju
dețele Arad, Brăila, Co
vasna, Dolj, lași și Sibiu

• Candidații desemnați 
pentru organele centrale 
ale P.C.R. care vor fi a- 
lese de Congresul al 
XI-lea

comunistul-modelul Ia care ne raportam

CEL CE GÎNDEȘTE
„Dacă mă gîndeam — aș fi făcut lucrul acesta de 10 ori mai 

bine...**. Dacă mă gîndeam !...
Ni se întîmplă să auzim destul de des asemenea afirmații, 

sau chiar să le rostim. Ne permitem o pauză, o mică pauză in 
intervalul căreia ni se pare că munca poate fi desfășurată „inde
pendent", ca și cum n-ar fi un produs al gîndirii, că relațiile 
stabilite în muncă, in familie. în societate, pot fi mecanice, nesu
puse controlului rațiunii. Uneori. în aceste momente ne căutăm 
scuze în lipsa de experiență, în tinerețe, sau în faptul că „acest 
lucru se poate întîmplă oricui".

Și totuși, nu se intimplă oricui! Există oameni pe care îi res
pectăm și-I admirăm, tocmai pentru că — în mod conștient — 
nu-și permit niciodată „mici pauze" ale rațiunii, pentru că re
simt nevoia de a gîndi — în muncă, in relațiile umane, ca pe o 
condiție vitală a îndeplinirii exemplare a datoriei asumate față 
de cei alături de care muncesc, față de societate, față de ei în
șiși : comuniștii.

Maistrul Ion V. Popescu lu
crează la I.M.M.R. Grivița din 
1950 și cei care-1 cunosc bine 
și-l amintesc ca pe un tînăr 
obișnuit să caute singur rezol
varea micilor și totodată marilor 
dificultăți ale începutului. Ca 
ucenic, rămînea în atelier la ore 
tîrzii de seară, repetînd o miș
care mai dificilă a mașinii, ca 
muncitor, monta și demonta de 
10 ori, dacă era nevoie, aceeași 
piesă, pînă cînd era convins că 
a găsit poziția optimă.

Comunistul Ion V. Popescu 
conduce colectivul de Ia triple- 
valve de 10 ani. în tot acest in
terval, în care atelierul a fost 
mereu fruntaș pe întreprindere, 
nimeni nu l-a auzit lamentîn- 
du-se — „nu știu cum să mă

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a ll-a)

O cifră : 20 041. Ea poate în
semna tot atîtea familii care 
s-au mutat în noile apartamen
te, realizate în primele zece 
luni ale anului de către harni
cii constructori bucureșteni. Ei 
s-au angajat să predea la cheie, 
pînă la jumătatea lunii decem
brie și celelalte apartamente 
planificate. Nenumărate acțiuni, 
menite să sporească eficiența 
muncii, au fost întreprinse pe 
toate șantierele Centralei de 
construcții-montaj. Mare parte 
din ele se referă la inițiativele 
organizației U.T.C. din sectorul 
respectiv. Să amintim numai că 
tinerii constructori bucureșteni 
au realizat angajamentul la 
muncă patriotică pe anul 1974 
încă de la 23 August. La 1 no
iembrie aveau deja o depășire 
de 20 procente. „Pînă la Con-

Foto text
VASILE RAVESCU

(Continuare In pag. a ll-a)

CAMPANIA A GRICOLÂ
ÎN JUDEȚUL MUREȘ:

Fiecare cooperator pe cîmp - 
fiecare ceas folosit din plin!
în cîmpia Transilvaniei, sem

ne de iarnă. Pete de zăpadă 
căzută în săptămîna trecută 
se încăpățînează să reziste soare
lui care ieri și-a adus parcă a- 
minte că e prea devreme să de
pună armele. Lucrătorii ogoarelor 
surprinși nepregătiți de vremea 
neobișnuit de rece pentru în
ceputul lui noiembrie își înze
cesc eforturile pentru a pune la 
adăpost roadele bogate ale 
cîmpului, roadele muncii lor. 
Recolta trebuie strînsă urgent, 
culesul viilor trebuie asigurat cu 
temeinicie. Zilnic, peste 300 de 
țărani cooperatori de la C.A.P. 
Breaza se află în lanurile 
de porumb de la Nyaras și Do- 
bron. Saci, cărucioare, coșuri 
transportă porumbul pînă unde 
pot intra atelajele. Ion Sando- 
hazi, Gheorghe Bucur, Teodor 
Moldovan, Petre Demeter, Ște
fan Moldovan, Vasile Szabo, Pe
tre Buciurca sînt cîțiva dintre ei. 
Lucrează de zor, bucuroși că a 
ieșit soarele, dorind ca o nouă 
repriză de frig să-i găsească cu 
treburile isprăvite. Aici, alături 
de cooperatori l-am întîlnit pe 
loan Rusu, președintele C.A.P.

— Cum stați cu campania, 
l-am întrebat.

— Mai avem de recoltat 60 
hectare de porumb, de transpor
tat 600 tone de sfeclă de zahăr.

— Ce forțe lucrează azi ?

• Zilnic, toți coopera
torii participă la recoltarea 
f>orumbului • Se transportă 
a baze ultimele tone de 

sfeclă de zahăr • în paralel, 
se lucrează cu toate forțele 
la arat și semănat.

— 30 de atelaje la sfeclă și 
10 la porumb. La recoltat și tă
iat tulei sînt toți cooperatorii, 
vecini, frați, rude ale lor care 
lucrează la Reghin au venit să 
le ajute.

în punctul de hotar numit 
Rakatyos munceau 60 de coope
ratori ai brigăzii Tonei de la 
C.A.P. Fărăgău. Printre grăme
zile de tulei proaspăt tăiate, și
roaie de apă.

— Știuleții în primul rînd, că 
ei sînt aurul nostru, ține să mă

informeze Martin Lăcătuș, con
ducător de atelaj, cu privire la 
ordinea lucrărilor. Sub povară, 
roțile încărcate de glod abia se 
mai învîrt. Ana Gereb, Ferencz 
Bartha, Maria Bartha pun umă
rul pentru a scoate carul la 
drum asfaltat.

Pe tînărul inginer Ștefan Vir- 
ginaș de la C.A.P. Fărăgău îl 
găsim încercînd cu un tractor 
terenul. Voia să vadă dacă se 
poate ara.

— Concluzia ?
— Mîine vor ieși 19 tractoare 

la arat, discuit și semănat.
Așteaptă sămînță 90 hectare 

pregătite, mai sînt de arat pen
tru însămînțat 30 de hectare. 
Locul în pantă se zvîntă mai re
pede și se poate lucra. i

Aflăm că cele 19 atelaje ale 
cooperativei transportă porumbul 
pînă Ia șosea, de unde cele 2 
camioane proprii îl duc la baza 
de recepție. Sfecla, aici a fost 
predată integral. Mai sînt de re
coltat peste 150 hectare porumb, 
de aceea tot satul a ieșit cu mio 
cu mare la cules.

MIRCEA BORDA

INERȚH NEJUȘȚȚFICATE ÎN CĂMINE

ȘI CANTINE STUDENȚEȘTI

CUM STAȚI
CU AUTOADMINISTRAREA ?

La Cantina nr. 1 a Institutului politehnic timișorean l-am întîlnit în ziua raidului nostru pe Du- 
tnitru Branc, student de serviciu.

Obligațiile sale au fost îndeplinite cu conștiin ciozitate, însă echipa de serviciu, formată din numai 
patru membri, cu greu ar fi putut face față tuturor îndatoririlor solicitate de noile instrucțiuni privind 
autogospodărirea și autoadministrarea în cantine.

JUDEȚELE PATRIEI 
LA COTA MARILOR ÎNNOIRI
Ca toate orașele Văii Jiului, ca 

toate orașele patriei, Petroșanii — 
centrul marelui bazin al cărbunelui 
- își schimbă cu fiecare zi înfăți
șarea. Noi construcții de locuințe 
și social-culturale, noi obiective e- 
conomice îmbogățesc, prin grija

PETROȘANI
partidului și statului, frumusețile 
orașului și, în același timp, viața 
materială și spirituală a locuitorilor 
săi. Imaginea de față înfățișează 
un ansamblu de locuințe din cel 
mai tînăr cartier al Petroșanilor.

Programarea echi
pelor de serviciu Ia 
o cantină la care 
servesc masa peste 
2 500 de studenți este 
încă ineficientă, fapt 
dovedit și de absen
țele repetate ale stu
denților, care ar fi 
trebuit să facă de 
serviciu în zilele an
terioare. absențe față 
de care comitetul de 
cantină nu a reacțio
nat în nici un fel.

La Căminul numă
rul l-complex, unde 
locuiesc studenții Fa
cultății de construc
ții, întîlnim în ciu
da prezentei stu
denților de serviciu 
o situație ce con
travine flagrant re
gulamentelor de or
dine în cămine: toți 
studenții nu mai a- 
pelează la serviciile 
cheilor căminului ce 
trebuie lăsate la 
poartă la ieșire be
neficiind de chei 
personale. în același 
timp, însă, deși re
gistrul de reparații 
este la zi cu multi
ple solicitări din 
partea studenților, 
nici o echipă de in
tervenție operativă 
formată din viitorii

ingineri nu a fost or
ganizată, deși în tra
diția politehniștilor 
existau inițiative a- 
semănătoare, ce au 
dat bune rezultate.

Căminul nr. 4, 
unde stau cei de 
la Institutul agro
nomic, este curat 
nu numai pe co
ridoare, ci și în ca
mere, însă clubul 
transformat ad-hoc 
în sală de lectură 
este sub orice criti
că, contrastînd ne
plăcut cu restul : 
murdărie, dezordine 
și nici o intenție de 
a se remedia situa
ția. în plus gazeta 
căminului este „la 
zi" cu evenimentele 
petrecute în timpul 
semestrului trecut, 
iar graficul unei în
treceri între camere 
este necompletat de 
la data publicării lui.

Nu același lucru se 
poate spune despre 
graficul similar întîl
nit la Căminul nr. 5 
și el însă cu unele 
pauze : 12—15 oc
tombrie. 17—21 oc
tombrie. determinate 
de comoditatea stu
dentelor de serviciu. 
Dificultăți sînt și

aici, și ele ne sînt 
semnalate de studen
ta de serviciu, Spe
ranța loniță : „insta
lațiile sanitare sînt 
insuficient și super
ficial reparate, sala 
de lectură este imo
bilizată cu mobilie
rul repartizat noului 
Institut de agrono
mie aflat în con
strucție.

Odată cu cooptarea 
noilor membri în co
mitetele de cantină 
și de cămin, tot ac
tivul social, toți stu
denții ce locuiesc și 
servesc masa în uni
tățile vizitate tre
buie să se apuce 
mai serios de trea
bă pentru a răs
punde corespunzător 
noilor exigențe ale 
autogospodăririi și 
autoadministrării. Un 
rol important revine 
și comisiilor cultura
le. care pot și trebuie 
să facă mai multă ri
sipă de fantezie și 
inițiativă în organi
zarea timpului lib?" 
al studenților.

calin
STANCULESCU
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DIAGNOSTIC**
UN NOU

SCUTIT DE MUNCĂ
polo: Dinamo a cîștigat derbiul 

cu Rapid 4-3
• „UN TEST UTIL ÎNAINTEA JOCURILOR SEMIFINALE ALE 

«C.C.E.» DIN OLANDA".

PATRIOTICĂ Șl DE
scop educativ pe care medicii, 
a căror îndatorire fundamen
tală este să pregătească pentru 
viață o generație sănătoasă și 
viguroasă, trebuie să-1 înțeleagă 
mai bine, poate, decît alții.

Nu de puține ori scutirile se 
eliberează la intervențiile și 
insistențele părinților, ale unor 
părinți care ei înșiși nu pres
tează o activitate de strictă uti
litate societății, nu cunosc sa
tisfacțiile muncii fizice. De re
gulă, muncitorul — furnalist, 
oțelar, miner sau orice-ar fi el 
— nu cere medicului înțelegere 
față de fiul său pentru simplul 
motiv că dorește să lase in 
urmă un individ demn, de nă
dejde. Tentativa aceasta o face, 
cu mai multe sau mai puține 
rezultate, cel care n-a ținut in 
mină un hîrleț sau un ciocan, 
cel care se sperie de muncă. In- 
soțindu-și fiii, elevi la liceele 
din Hunedoara, pe șantierul de 
aducțiune a apei potabile de 
la Hobița, numeroși părinți au 
făcut tot ce le-a stat în putință 
pentru a-i lămuri că nu e cazul 
„să se omoare cu lucrul" (ceea 
ce din păcate au și reușit !).

— Să măture băiatul meu in 
cameră ?, a întrebat mirat unul 
dintre ei. Ferească sfîntul ! 
Micuțul (deși „micuțul" împli
nise 18 ani... !) n-a clintit în 
viața lui un pai...

La plecare nu uitau să treacă

SPORT ?
La fiecare școală există un 

dosar in care sînt păstrate, cu 
strictețe, certificatele medicale 
ale elevilor. Acestea au o tră
sătură comună. După ce pre
zintă diagnosticul, fac reco
mandarea (șapirografiată !) ca 
elevul să fie scutit de educație 
fizică și de orice alt efort care 
i-ar putea dăuna. La Liceul 
teoretic din Simeria au sosit, 
încă din primele zile de școală, 
citeva zeci de scutiri și ele con
tinuă să sosească intr-un ritm 
alarmant. Fiind bolnav, cu ani 
în urmă, de hepatită, lui Horia 
Cîndea i se interzice să prac
tice sportul. La fel se întîmplă 
cu Gheorghe Teodorovici care 
prezintă „urmele unei mai 
vechi fracturi a claviculei drep
te" și cu Emina Țanțoș care a 
contractat o bronșită, Angelei 
Tașcă, din clasa a XH-a — su
ferindă de obezitate — i se re
comandă o odihnă totală, fiind 
ajutată, astfel, să se îngrașe în 
continuare ... Exemple similare 
am întilnit la liceele nr. 1 din 
Hunedoara, „Decebal" din Deva 
și altele unde — ca și la Sime
ria — pentru cele mai neînsem
nate boli (în fond remarca 
cineva, om perfect sănătos nu 
există !) elevilor li se reco
mandă evitarea oricărui efort 
fizic, a mișcării. Dacă am lua 
în serios actele emise de medici 
(cele mai frecvente diagnos
tice : cardită reumatismală, he
patită, pielo-nefrită etc.) 
crede că tinăra generație este 
roasă de boli incurabile, 
mulți dintre băieții și fetele 
noastre sînt pierduți pentru so
cietate. Impresia este total fal
să. N-ar trebui decit ca medicii 
să urmărească modul in care 
noile promoții de muncitori se 
integrează în producție pentru 
a constata, cu surprindere, că 
cei mai mulți dintre elevii pe 
care i-au oblojit ani în șir au 
devenit brusc sănătoși capabili 
să îndeplinească sarcini dintre 
cele mai grele. Există, desigur, 
și tineri bolnavi, dar realitatea 
demonstrează că numărul lor 
nu este nici pe departe cel 
înfățișat de certificatele medi
cale, prezentate pentru scutirea

pe la șeful de șantier rugîndu-1 
fierbinte „să aibă grijă de co
pil să-l pună unde este mai 
ușor, să nu vină cumva acasă 
cu bătături in palme ...“. Vă
zînd însă că cei cărora li se a- 
dresau nu se arătau prea „înțe
legători" au început să trimită 
certificate medicale.

Dacă stăm și chibzuim, ob
servăm că așa cresc și se for
mează paraziții. Scutindu-i a- 
cum de muncă, greu îi vom 
obișnui mai tîrziu să apuce o 
unealtă in mină. Atunci cînd 
își pune parafa pe un certificat, 
medicul trebuie să fie convins 
că elevul îl merită cu adevărat. 
Orice renunțare în fața presiu
nilor din afară aduce grave 
prejudicii educative, provoacă 
fisuri în răspunderea cu care 
tînărul privește munca — izvor 
al tuturor satisfacțiilor în viață.

Date. fiind ușurința și crite
riile diferite după care policli
nicile, dispensarele, circum
scripțiile, spitalele etc. elibe
rează scutiri, am recomanda 
ministerului de resort ca aceas
tă sarcină să revină numai anu
mitor cadre de strictă speciali
tate, selectate cu grijă și, even
tual, ca ea să fie centralizată la 
județ. Numărul scutirilor de 
sport și de muncă patriotică 
s-ar reduce, astfel, considerabil.

în piscina acoperită de la Flo- 
reasca, ieri dimineața s-au dis
putat ultimele jocuri din turul 
I al finalei diviziei A de polo, 
avind ,,cap de afiș“ derbiul din
tre principalele candidate la ti
tlul de campioană, pe acest an, 
Dinamo și Rapid. înaintea aces
tei partide, poloiștii dinamoviști 
conduceau în clasament cu pa
tru puncte avans față de fero
viari și aveau nevoie doar de un 
punct pentru a-și consolida po
ziția de lideri. Meciul a avut o 
desfășurare pasionantă și s-a în
cheiat cu victoria la limită, 4—3 
(2—0, 1—2, 1—0, 0—1) a echipei 
din Ștefan cel Mare. Astfel, in
diferent de rezultatul din ulti
mul turneu de la Cluj, progra
mat la sfîrșitul lunii noiembrie,

Dinamo este virtuală campioană.
In deschidere, Progresul Bucu

rești a întrecut Voința Cluj-Na- 
poca cu 6—2. Referindu-se la par
tida cu Rapid, ca și la celelalte 
meciuri susținute săptămina tre
cută. antrenorul dinamoviștilor, 
A. Grințescu ne-a declarat : 
„Pentru echipa noastră, întrece
rile de la Floreasca au consti
tuit un test util în vederea im
portantelor confruntări interna
ționale, pe care le susținem săp
tămina aceasta. Respectiv, amin
tesc că în zilele de 15—17 noiem
brie vom participa la jocurile 
din semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni", care se dispu
tă în localitatea olandeză Hil- 
versum".

M. LERESCU

am

că FOTBAL XII

A MAI

AL. BÂLGRADEAN

lupte: Act final în campionatele
republicane

Iubitorii sportului celor voinici, 
din Capitală, au urmărit, timp 
de două zile, pe cei mai valoroși 
luptători din țară, printre care 
se aflau mai mulți medaliați ai 
campionatelor mondiale și euro
pene, cum sînt : C. Alexandru, 
N. Gingă, I. Baciu, I. Dumitru, 
V. Dolipschi, I. Enache sau cam
pionul olimpic Nicolae Marti- 
nescu. Ei ca și alți 100 de con- 
curenți au evoluat în cadrul 
turneelor finale ale compionate- 
lor republicane de lupte libero 
și greco-romane, pe echipe, ofe
rind dispute echilibrate, înche
iate cu unele rezultate mai pu
țin scontate. De pildă, tînărul 
Z. Szilak. de la Steaua, a reușit 
să-l întreacă, prin „tuș", pe cam
pionul olimpic N. Martinescu.

întrecerile finale din sala 
Floreasca au reunit formațiile 
clasate pe primele locuri in gru
pele preliminare ale campiona
tului la cele două stiluri. La 
lupte libere, pe primul loc s-a 
clasat Steaua, cucerind al 14-lea 
titlu de campioană republicană. 
Medaliile de argint și bronz au 
revenit formațiilor Steagul roșu 
și, respectiv, Dinamo Brașov. La 
lupte clasice, disputa pentru pri
mul loc s-a dat între vechile 
rivale, Dinamo București și 
Steaua. Prezentind o formație 
mai omogenă și mai bine pre
gătită, dinamoviștii au cîștigat 
pentru a 24-a oară titlul de cam
pioni republicani.

M. L.

Șl LIDERUL
PIERDUT TEREN

Se verifică instalația de comandă a întreprinderii de alumină-Oradea

CEL CE GÎNDEȘTE
(Urmare din pag. I)

cale, prezentate pentru 
de sport și de muncă.

De fapt, certificatele 
urmăresc un alt scop, 
direct sau pe ocolite, 
medici care recomandă 
„în general" de efort, alții însă 
— cum e cazul unui doctor de 
la policlinica CFR din Sime- 
ria — pun fără nici o reținere 
punctul pe „i“, elevul x sau y 
este scutit nu numai de sport 
ci și de „activități extrașcoiare, 
inclusiv practica la munci agri
cole" — precizare care, prin 
frecvența sa, capătă ea Însăși 
caracterul unui diagnostic. In 
cele din urmă, certificatele ur
măresc sustragerea elevilor de 
la muncă și nu este întimplă- 
tor faptul că ele apar, de regu
lă, în perioada muncilor agri
cole de vară sau de toamnă, 
cînd școlile sînt solicitate în 
mod deosebit. Este explicabil ca 
în anumite cazuri medicul să 
propună scutirea de efort a 
unui elev bolnav, dar de aici și 
pînă a-i recomanda „să nu par
ticipe la activitățile extrașcola
re", la unele îndeletniciri ușoa
re, este o cale parcursă cu prea 
multă ușurință și — de ce 
n-am spune-o ? — cu un exces 
de zel. în fond, a trage cu gre
bla la amenajarea unui parc, a 
culege legume sau a depănușa 
un știulete de porumb nu este 
mai greu decît a juca fotbal in 
curtea școlii („așa-zișilor bol
navi care bat mingea ziulica , 
întreagă, le-am anulat scutirile 
de sport și de muncă" 
mărturisit prof. Coriolan 1 
peanu, directorul Liceului 
cebal" din Deva), sau a < 
intr-un ritm delirant. Din ] 
te, unele cadre medicale 
Înțeleg pe deplin scopul și sen
sul muncii voluntar-patriotice. 
Elevii merg pe cîmp ori pe 
șantiere nu pentru a trudi pe 
brînci, ci pentru a se obișnui 
cu munca fizică, cu răspunde
rile care-i așteaptă peste ani, 
cînd vor trebui să preia ștafeta 
de la generațiile vîrstnice. Atît 
pregătirea practică în ateliere 
cît și participarea la activitățile 
patriotice pronunțat

amintite 
declarat 

Există 
scutirea

ne-a 
Tem- 
„De- 

dansa 
păca- 

> nu

F.C. OLIMPIA SATU MARE
— DINAMO 1—0 (0—0). Forma
ția sătmăreană, promovată re
cent in prima divizie, confirmă 
evoluțiile bune din acest sezon, 
fiind neînvinsă pe teren propriu, 
în partida de ieri, gazdele au 
luptat cu ardoare, reușind, în fi
nal, să cîștige la limită, în fața 
liderului, prin golul înscris de 
Iancu, in min. 50. La tineret- 
speranțe, rezultat egal,. 1—1. 
STEAUA — SPORTUL STU
DENȚESC 2—3 (1—1). Studenții 
au furnizat surpriza etapei. După 
patru eșecuri consecutive, din
tre care două pe teren propriu, 
ieri au obținut o victorie nespe
rată, fiind conduși, cu 2—1 pină 
in min. 83. Scorul a fost deschis 
de Dumitru, în min. 20, iar Ră- 
dulescu a egalat, din lovitură li
beră de la 16 m„ în min. 32. La 
reluare. Steaua preia dip nou 
conducerea, prin golul marcat de 
Năstase (min. 56). Tănăsescu a- 
duce egalarea, în min. 83, și după 
două minute Sandu Mircea 
„semnează" golul victoriei. UNI
VERSITATEA CRAIOVA — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—1 
(0—0). A doua surpriză a eta
pei, realizată de feroviarii de pe 
Someș, care au smuls un punct 
prețios în deplasare. Cele două 
goluri au fost Înscrise din lovi
turi de la 11 m, transformate de 
Adam (min. 53) și Oblemeneo 
(min. 70). La tineret-speranțe, 
gazdele au cîștigat cu scorul de 
7—0. A.S.A. T1RGU MUREȘ - 
CHIMIA RÎMNICU VÎLCEA
3— 1 (3—1). Conduși cu 1—0 (in 
min. 16 a înscris Petre Gheorghe 
pentru oaspeți), mureșenii au 
asaltat continuu poarta vilceni- 
lor, obținînd o victorie catego
rică, trecînd pe locul secund în 
clasament. Au marcat Mureșan 
de două ori (In min. 30 și min. 
42) și Hajnal (min. 45). JIUL
— STEAGUL ROȘU 0—0. Fot
baliștii brașoveni s-au apărat cu 
dîrzenie, cîștigînd un punct ne
sperat, în deplasare. „U“ CLUJ 
NAPOCA — F.C. GALAȚI 1—0 
(0—0). Coca a „semnat" golul 
victoriei, în min. 56. La tineret- 
speranțe, victoria a revenit gă- 
lățenilor cu 2—1. F.C. CON
STANȚA — POLITEHNICA 
IAȘI 3—0 (0—0). Gazdele s-au 
detașat abia în ultima parte a 
meciului, cînd au înscris prin 
Măreulescu (min. 72). lovăneseu 
(min. 75. din penalti) și Tănase 
(min. 84). La tineret-speranțe, 
victoria a revenit ieșenilor cu
4— 3. POLITEHNICA TIMIȘOA-

RA — U.T.A. 0—0. Derbiul din
tre formațiile bănățene s-a în
cheiat cu un scor alb, după ce 
gazdele au ratat mai multe si
tuații bune de gol, printre care 
și o lovitură de la 11 m., exe
cutată de Păltinișan (min. 37) 
Excelentă evoluția portarului a- 
rădean Iorgulescu. La tinerot- 
speranțe, oaspeții au cîștigat cu

2—1. F.C. ARGEȘ — F.C.M. RE
ȘIȚA 1—1 (0—1). Oaspeții au 
deschis scorul prin Atodiresei, 
în min. 24, iar Jercan a egalat 
în repriza secundă, din lovitură 
liberă de la 16 m. Partida de 
tineret-speranțe s-a încheiat tot 
cu un rezultat de egalitate, 2—2, 
după ce oaspeții au condus cu 
2—0.

CLASAMENT ETAPA VIITOARE

Dinamo 12 9 1 2 23— 8 19
A.S.A. Tg. M. 12 8 1 3 21—18 17
F.C.M. Reșița 12 7 2 3 17—12 16
UT.A. 12 6 3 3 14—10 15
Olimpia Satu M. 12 6 1 5 12—11 13
Jiul 12 4 4 4 17—12 12
Steaua 12 5 2 5 18—15 12
Univ. Craiova 12 4 4 4 16—14 12
Poli. Timișoara 12 5 2 5 9— 8 12
q.f.k. Cluj-Napoca 12 4 4 4 11—13 12
,»U* Cluj-Napoca 12 4 4 4 10—14 12
F.C. Argeș 12 5 1 6 18—14 11
Steagul roșu 12 4 3 5 15—11 11
F.C. Constanța 12 4 3 5 14—15 11
Sp. studențesc 12 4 2 6 13—20 10
Poli. Iași 12 4 0 8 13—20 8
Chimia Rm. V. 12 2 4 6 7—21 8
F;C. Galați 12 2 1 9 4—18 5

(17 noiembrie)
Dinamo — Universitatea Cra- 

iOva, F.C. Argeș — „tl“ Cluj- 
Napoca, F.C. Galați — Steaua. 
U.T.A. — A.S.A. Tirgu Mureș, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Chimia 
Rîmnicu Vilcea, Politehnica Iași 
— Jiul Petroșani. Steagul roșu 
Brașov — Politehnica Timișoa
ra. F.C.M. Reșița — F.C. Con
stanța. și Sportul studențesc — 
Olimpia Satu Mare, care se dis
pută simbătă, de la ora 13,55, pe 
stadionul Steaua și va fi trans
mis, în direct, la posturile de 
televiziune.

Incepind de săptămina aceasta, 
toate partidele încep la ora 14.

REZULTATELE DIVIZIEI B
Seria I

Ceahlăul Piatra Neamț — Chi
mia Brăila 5—0 ; Celuloza Călă
rași — Știința Bacău 1—0 ; 
C.S.M. Suceava — Relonul Să- 
vinești 5—0 ; C.S.U. Galați — ți
țeiul Galați 3—1 ; Progresul 
Brăila — S.C. Tulcea 1—1 ;
Sport Club Bacău — Metalul 
Plopeni 3—1 ; Constructorul 
Galați — F.C. Petrolul 0—0 ; 
Gloria Buzău — Unirea Focșani ■ 
3—1 ; Foresta Fălticeni — C.F.R. 
Pașcani 2—1.

După 13 etape. Progresul Brăi
la conduce cu 17 puncte, urmată 
de S.C. Bacău și Metalul Plo
peni, cu cite 16 puncte.

Brașov — C.S.U. Brașov 2—0 ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Voințn 
București 2—0 : C.S. Tîrgovișta 
— Metalul Mija 1—0 ; Flacăra 
Moreni ~
2—1.

Rapid 
puncte, 
tina cu 
București cu 17 puncte.

Gaz metan Mediaș

conduce, detașat, cu Î4 
urmată de Dinamo Sla •

18 puncte și Metalul

Seria a IlI-a

Seria a Il-a

Progresul București — Elec- 
troputere Craiova 0—0.; Metrom 
Brașov — Metalul București 
2—0 ; Autobuzul București - 
Dinamo Slatina 3—2 ; Metalul 
Drobeta Tr. Severin — Ș.N. Ol
tenița 4—0 ; Rapid — Automati
că Alexandria 2—0 ; Tractorul

C.F.R. Timișoara — Minerul 
Baia Sprie 6—3 ; Vulturii Lu
goj — Ind. sirmei C. Turzii 
3—0 ; Metalurgistul Cugir — 
Corvinul Hunedoara 3—4 ; Mi
nerul Anina — U.M. Timișoara 
3—1 ; Minerul Baia Mare — 
Mureșul Deva 2—0 ; Metalul 
Aiud — Minerul Moldova Nouă 
3—1 ; Arieșul Turda — F.C. Bi
hor 2—2 ; Șoimii Sibiu — Rapid 
Arad 3—0 ; Victoria Călan — 
Victoria Cărei 2—0.

Minerul Baia Mare conduce în 
clasament cu 19 puncte, urmată 
de F.C. Bihor cu 18 puncte și 
Șoimii Sibiu cu 17 puncte.

După cum s-a anunțat, e- 
chipa masculină de handbal 
Steaua București a debutat cu 
o victorie în optimile de fi
nală ale Cupei Campionilor 
Europeni, reușind să întrea
că in deplasare cu scorul de 
24—22 (13—14) formația Insti
tutului de aviație din Mos
cova.

în meciul de la Moscova, 
principalii realizatori ai echi
pei Steaua au fost: Birialan 
(9), Stockl (6) și Tudosie (5). 
Pentru gazde cele mai multe 
puncte ati fost marcate dc 
Kravțov (7) și Mahorin (5). 
Returul va avea Ioc ia 30 no
iembrie la București.

a DUMINICĂ LA TIMI
ȘOARA : s-a disputat în- 
tilnirea internațională de 
rugbi dintre echipele studen
țești ale României și Fran
ței. Rugbiștii români au ter
minat învingători cu scorul 
de 6—3 - - -
marcate 
și Duță 
turi de 
chipa franceză a înscris Mal- 
terre (min. 25) dintr-o lo
vitură de picior căzută.

ÎN SALA FLOREASCA II 
din Capitală s-au disputat 
duminică finalele „Cupei 
României" la sabie. Victoria 
a revenit studentului ieșean 
Dan Irimiciuc (Politehnica).

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE TENIS de la 
Stockholm a fost cîștigat de 
americanul de 
Arthur Ashe care în 
l-a învins cu 6—2, 6—2 
olandezul Tom Okker. 
nala probei de dublu a re
venit perechii Okker (Olan
da) — Riessen 
vingătoare cu 
6—4 în partida 
cânii McMillan.

• ÎNAINTEA
RII TURNEELOR DE TENIS 
aflate în desfășurare, clasa
mentul Marelui premiu 
F.I.L.T. se prezintă astfel : 1. 
Vilas (Argentina) 653 punc
te ; 2. Borg (Suedia) 567 
puncte ; 3. Connors (S.U.A.) 
558 puncte ; 4. Oranles (Spa
nia) 528 puncte ; 5. Năstase
(România) 470 puncte ; 6. 
Smith (S.U.A.) 416 puncte ; 7. 
Ramirez (Mexic) 391 puncte: 
8. O. Parun (Noua Zeeiandă) 
367 puncte ; 9. Tanner
(S.U.A.) 363 puncte ; 10. So
lomon (S.U.A.) 359 puncte ; 
11. Newcombe (Australia) 
344 puncte ; 12. Gottfried 
(S.U.A.) 286 puncte etc.

(0—3) prin punctele 
de Stoica (min. 57) 
(min. 65) din lovi- 

pedeapsă. Pentru e-

culoare 
finală 

pe 
Fi-

(S.U.A.) în- 
2—6, 6—3,

cu sud-afri- 
Hewitt.

TERMINA-

descurc in cutare problemă, ve- 
niți și dați-mi sfaturi !“

— Sint conștient că am fost 
pus în acest post tocmai pentru 
a rezolva — efectiv — toate 
problemele atelierului. Cine ar 
fi avut nevoie de un „difuzor", 
care să transmită muncitorilor 
sarcinile din partea șefului 
secției ? Să ne închipuim că și 
d.însul ar aștepta totul de-a 
gata, de la inginerul-șef, iar a- 
cesta de la director... 
aberație să ne închipuim, 
ales în societatea 1 
structură. în care un 
să gîndească și toți 
execute cu detașare !

In 1971, I.M.M.R. 
intrat intr-un proces 
radicală a producției, 
necunoscut, încă 
crea dificultăți la 
se muncea mai g 
încet, Se făcea simțită o oare
care neliniște. Un grup de co
muniști, printre care și Ion V. 
Popescu, s-au angajat într-o 
muncă asiduă, au inventat dis
pozitive, au simplificat lucrări, 
au perfecționat utilaje. În ter
meni practici — au scos atelie
rul din impas și au adus între
prinderii economii de 1 000 000 
lei. Comunistului Ion V. Po
pescu i s-a spus atunci „primul 
inovator al uzinei".

— Ne aflam într-o situație di
ficilă — ne mărturisește mais
trul — și știam că nu ne putem 
aștepta la nici un ajutor „din 
afară", că numai noi ni-1 pu
team oferi, prin frămîntarea 
minților noastre. Invențiile sint 
o necesitate a producției și eu 
le consider rezultatul firesc al 
muncii unor oameni care vor 
să-și îndeplinească sarcinile nu 
oricum, ci la cotele celor mai 
înalte exigențe ; mobilul lor nu 
este altul decît o matură gin
dire politică. Nu întâmplător 
inovatorii, bunii organizatori ai 
producției, muncitorii cu înaltă 
calificare sînt totodată oamenii 
cu un înalt nivel de conștiință, 
cu bogate cunoștințe politice. 
Documentele de partid adre
sează un apel repetat tuturor 
comuniștilor, tuturor 
muncesc de a aplica în 
creator Directivele, de a parti
cipa activ nu numai la înfăptui
rea ci și la elaborarea politicii 
partidului. Este de fapt un apel 
insistent de a ne valorifică po
sibilitățile gindirii politice, teh
nice, științifice, în folosul co
lectivului în care muncim, în fo
losul societății.

Ar fi o 
mai 

noastră, o 
i singur om 

ceilalți să

Grivița a 
de înnoire 

. Noul, încă 
nestăpînit, 

tot pasul, 
greu, mai

celor ce 
mod

Secția de producție, aparataj 
centralizare și telecoman
dă din cadrul Regionalei 

C.F.R. Craiova, care înseamnă 
azi : un colectiv de 400 de oa
meni, o producție-marfă de 20 
milioane lei, un nomenclator 
de zeci de produse livrate în 
întreaga țară ; și care însemna 
ieri : un atelier în care 17 oa
meni executau, intr-un an, pro
duse în valoare de 100 000 lei. 
Platoul industrial de azi, cu a- 
teliere moderne în care se pro
duce aparatură electronică, era 
ieri o... rîpă. „Această verita-

bilă întreprindere este — ni s-a 
spus — rodul gindirii șl perse
verenței unul om, a unui co
munist. Numele său este Victor 
Neagoe, Erou al Muncii Socia
liste.

— Tovarășii exagerează, este 
rodul gindirii și perseverenței 
unui întreg colectiv — 
să precizeze Victor Neagoe. 
Prima noastră sarcină 
confecționarea șaibelor. Dar era 
nevoie de nenumărate alte lu
cruri. Se întocmeau o serie de 
adrese, se pierdeau timp , și bani 
pentru niște fleacuri. Ne-am 
angajat să preluăm noi o serie 
de lucrări. Ne-am cumpărat 
cărți, am transformat atelierul 
intr-o bibliotecă tehnică, am 
urmat școli, cursuri de perfec
ționare și așa. încet, incet, am 
ajuns la aparatura electronică...

Vechiul atelier devenise insu
ficient, dar de unde spațiu ? 
într-o zi, Victor Neagoe a in
vitat cîțiva 
într-o plimbare . Mergeau 
niște 
gării, 
la alții — „ce-o 
rul ?“ S-a oprit 
pei — „Măi băieți, groapa asta 
n-o vrea

a ținut

a fost

tineri să-l urmeze
Pe 

coclauri, prin spatele 
și se cam uitau unii 

vrea mește- 
în fața rî-

nimeni, eu am 
cerut-o pentru noi și ne-au 
dat-o după ce s-au mirat foar
te ! Am făcut niște calcule, o 
să vi le arăt. Ce ziceți, o 
plem ? O transformăm în 
tou industrial 7“

Rîpa a înghițit mii, poate 
de mii de ore de muncă patrio
tică. de nimeni contabilizate și 
altele, poate egale la număr, 
le-a înghițit construcția halelor.

— Nu erau fonduri, își amin
tește Victor Neagoe. Eu am „la 
bază" școala reconstrucției. A- 
tunci, după război, construiam

um-
pla-

zeci

nu pe ruine ci din ruine ; am 
învățat să nu arunc un cui, să 
folosesc fiecare cărămidă. Știam 
că deșeurile, utilajele casata 
pot face minuni. Tinerii știau 
și ei — doar așa i-am cres
cut !

Nu-ți vine să crezi, dar totuși, 
secția aceasta, de mărimea și 
importanța unei Întreprinderi a 
fost ridicată din „vechituri", 
înnobilate de ingeniozitatea șl 
voința colectivului lui Victor 
Neagoe ! Acestor oameni nu le 
aparține doar executarea pro- 
priu-zisă a halelor, ci chiar 
concepția lor ! După proiecte 
proprii, aici s-au înălțat o tur
nătorie, o forjă, un atelier de 
nichelare...

— Ne-au întrebat destui cum 
a fost cu putință ! Nu e un se
cret — am învățat — toți, cot 
la cot, tineri și vîrstnici, meto
dic, cu sirguință. Văzînd că pot 
să creeze cu mințile lor lucruri 
necesare și importante, văzînd 
că prin miinile lor gîndurile 
prind formă, tinerii au căpătat 
curaj.

Victor Neagoe este autorul a 
360 de inovații, tinerii cu care 
lucrează sînt și ei. aproape 
toții, inovatori, 
a gindi, a inova 
tate vitală — se 
mai prototipuri, 
inventează prototipuri !

— Cea mai mare realizare a 
mea — ne mărturisește Eroul 
Muncii Socialiste, nu este, ori- 
cît ar părea de ciudat, materia
lizarea secției pe care 
sat-o vreo zece ani. ci formarea 
acestui colectiv, fără de care 
secția ar continua să fie un vis. 
I-am deprins pe tineri să con
sidere munca o creație și să 
nu-și stabilească un program de 
8 ore, pentru gindire î

cu
Aici, în secție, 
este o necesi- 
lucrează nu- 
Mai exact, se

am vi-

mai bine-zis. cei ce gîndesc. Oa-Cel ce gîndește, așadar. Sau, 
meni care caută cu ardoare noul, care Se frămîntă zile și nopțî 
în șir pentru o idee, pentru un gînd in folosul muncii, al socie
tății, al progresului. Cel ce gîndește nu este și nu rămîne nicio
dată singur, cel ce gîndește sau, mai bine-zis, cei ce gindesc și 
scormone lumina — cum a zis poetul — sînt o mișcare a lumii 
înseși, ei transformă lumea și se transformă pe ei inșiși mai in- 
tîi, modelează în materia fină a relațiilor de muncă să vadă 
exemple-repere pentru universul vîrstei tinere. în suma calități
lor lor, a gindi este sinonim cu a trăi și munci.

Duminică pe ogoare
Peste 150 000 de 

țărani cooperatori, 
mecanizatori, oa
meni ai muncii din 
întreprinderi și in
stituții. studenți și 
elevi din județele 
Timiș, Arad și Ca- 
raș-Severin au fost 
duminică prezenți 
la muncile agri
cole de sezon. Hăr
nicia lor s-a con-

cretizat în recolta
rea porumbului de 
pe aproape 7 500 ha 
și strîngerea unei 
cantități de peste 
500 tone sfeclă de 
zahăr și mai mult 
de 300 tone legume 
și fructe. în ace
eași zi, din marile 
zone agricole din 
Banat au fost 
transportate la ba-

zele de recepțir’sau 
adăposturile unită
ților agricole 15 000 
tone porumb și mai 
bine de 220 fone 
legume și fructe. 
Pe terenurile mai 
zvintate s-a însă- 
niînțat o suprafață 
de culturi rezer
vată griului de pes
te 6 500 ha.

Duminică, numeroși elevi și studenți din municipiul Galați, 
precum și peste 3 500 de lucrători din diferite întreprinderi gă- 
lățene au venit în ajutorul lucrătorilor din agricultură pentru a 
încheia cît mai grabnic campania de toamnă. Ei au participat 
în principal la recoltarea și transportul porumbului de pe ogoa
rele întreprinderilor agricole de stat Frumușița, Tulucești, Șen- 
dreni și Smirdan.

ANSAMBLUL ARTISTIC „DOINA" AL ARMATEI

anunțâ
PRELUNGITE

CONCURS
(Urmare din pag. I)

ÎN SCHIMBURI

ÎNCADREAZĂ:

Întreprinderea „23 August
B-dul Muncii 256, lector 3, București

Tramvaie 23, 24, mașinile 79, 100

CAUTĂ URGENT
muncitori calificați în meseriile :

întreprinderea de construcții 
METALICE Șl APARATAJE - BUCUREȘTI, 

Str. Industriilor nr. 3—5, sector 3,

(Agerpres)

CONSTRUCTORII

pentru ocuparea următoarelor posturi:

Frezori • Manevranți • For- 
• Operatori pentru Oficiul de

de turnător-formatori, oțelari, 
li se asigură cazarea în cămi-

• Turnători formatori • Lăcătuși • Macaragii • Mecanici lo
comotivă e Oțelari • Sudori electrici • Strungari • Conducători 
auto • Curățitori și autogeni • 
jori • Găuritori-filet • Rabotori 
Calcul.

Muncitorilor pentru meseriile 
curățitori și forjori (nefamiliști) 
nele întreprinderii.

Muncitorilor necalificați, pentru meseriile de curățitori și for
jori, cu un salariu de 1 738 lei lunar li se asigură cazare și masă 
contra cost.

Muncitori necalificați pentru calificare prin cursuri de scurtă 
durată de 6—8 luni în meseriile :

• Strungari, studii 7—8 clase • Găuritori-filet, studii 4—8 clase 
• Frezori • Turnători-formatori • Sudori • Lăcătuși.

Vîrsta de Ia 17—40 ani. exceptînd persoanele născute în anii 
1954—1955.

Muncitorii încadrați pentru calificare vor fi retribuiți cu un 
salariu de 1 193 lei lunar pe nerioada școlarizării.

De asemenea recrutăm țineri pentru calificare prin ucenicie 
la locui de muncă cu durata de 
seria de turnător-formator.

Vîrsta 16 ani. studii 8 clase și 
cost.

Informații zilnic între 7—15,30 
lefon 43 04 40 interior 18 56 și Biroul învățămint telefon 43 04 40 
interior 17 01.

școlarizare de 2 ani pentru me-

se asigură cazare și masă contra

la Biroul Evidență Personal, te-

— Regizor artistic. Condiții : studii superioare de spe
cialitate și 5 ani vechime în specialitate.

— Actor. Condiții : studii superioare de specialitate.
— Solist vocal tenor ; Condiții : studii superioare de spe

cialitate.
— Corist tenor și bas. Condiții : studii medii (vîrsta pînă 

la 45 ani).
— Instrumentist șef partidă flaut. Condiții : studii'supe

rioare de specialitate.
— Instrumentiști vioară, trombon și contrabas. Condiții: 

studii medii.
— Balerin. Condiții : studii medii (vîrsta pînă la 25 ani).
— Solist instrumentist țambal și nai.
— Solist cîntăreț estradă (fată și bărbat). Condiții : studii 

medii.
— Electroacustician. 

Legii nr. 12/1971.
— Montor, reglor și 

cadrarea conform

încadrarea conform prevederilor

depanator de aparataj electric. în- 
prevederilor Legii nr. 12/1971.
loc la sediul ansamblului din stradaConcursul va avea

Uranus nr. 6 A, sectorul 6, în ziua de 15 XI 1974.
Candidați! trebuie să aibă domiciliul stabil în muni

cipiul București.
Informații la telefon : 14 49 74 ; 14 0119.

® muncitori necalificați, absolvenți a 8—10 

clase generale, vîrsta minimă 16 ani împliniți 

la 15.06.1974, pentru calificare prin cursuri

de gradul I, fără participare în producție, cu

durata de 6 luni în meseria de CAZANGIU, cu

durata de 5 luni în meseria de SUDOR și cu

durata de 6 luni in meseria de STRUNGAR

Pentru
Pentru

4 clase,
Pe timpul școlarizării cursanții vor primi 

de 400 lei pe lună, iar cei ce au calitatea de

meseria 
meseria 
vîrsta

de sudor se primesc și fete 
de cazangiu se primesc șl 

17 ani.

(femei), 
absolvenți a

indemnizație 
... __ ----------- — încadrați de

cel puțin 3 luni înainte de admiterea <or la cursuri primesc 
o indemnizație lunară egală cu media retribuției realizată 
în ultimele 3 luni.

In întreprindere există cantină, masa servindu-se contra 
cost.

greșul partidului — spunea to
varășul Viorel Dabu, secretar al 
Comitetului U.T.C. construcții, 
despre hotărirea tinerilor din 
acest sector — vom realiza, lâ 
toți indicatorii, încă pe atît".

Un argument în acest sens îl 
ofereau tinerii în cadrul „Lunii 
record de producție și calitate", 
organizată la nivelul Capitalei, 
cînd aduceau contribuția lor, 
prin lucrări suplimentare, în 
valoare de circa două milioane 
lei. O dovadă mai recentă 
este „Săptămina muncii patrio
tice", încheiată ieri, zi normală 
de lucru, cînd s-a muncit cu 
entuziasm pe toate șantierele.

La Șantierul 4, al I.C.M. 6, de 
pildă, la blocul 4, pe bulevardul 
Nicolae Titulescu, constructorii 
dădeau zor la lucrările de fini
sare. „Vrem să terminăm cît 
mai repede, ne spune tinărul 
ing. Romulus Bobei. Ne-am pro
pus să lucrăm „foc continuu" 
pină la definitivare". La etaje
le superioare se montează ușile, 
ferestrele, se fac verificări și 
completări ale instalațiilor. La 
parter, o echipă de mozaicari — 
Manea Burcea, Ion Chinolea și

Gheorghe Rădeanu — 
cat pînă n-a terminat 
terioară. Alături de 
tori, au ajutat la transportul u- 
nor materiale și 69 de elevi ai 
Liceului de arhitectură, îndru
mați de profesoara Elena Teo- 
dorescu.

Zi de zi, intensifieîndu-și e- 
fortul și prelungind programul 
de lucru cu 2—3 ore, au adus un 
aport însemnat la realizarea in
vestițiilor și tinerii de la I.C.M. 
1, care au lucrat in zona blocu
rilor OD 1, 34 și 36 — Berceni; 
cei de la I.C.M. 5 — ansamblul 
Almo și blocurile 7 și 15 pan- 
telimon: I.C.M. 4 — Bloc C. Ar
mata poporului; „Granitul" — 
secția panouri. La Șantierul ti
neretului al I.C.P.B. Militari, 
prin muncn patriotică din aceas
tă perioadă, s-au realizat lu
crări de instalații în valoare de 
25 000 Iei. Secția tineretului a 
I.C.M.L. — circa 200 de munci
tori — a obtinut. prin manone- 
ra unor lucrări de timplărie me
talică și economie de materiale, 
o valoare do neste 20 000 lei. Re
ținem că cele peste 50 000 de 
ore de muncă patriotică, dărui
te suplimentar producției pe 
șantiere, au creat o valoare de 
circa 250 000 de lei.

n-â ple- 
scara in- 
construc-
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
resate C. C. al P.C.R., tovarășului

N icolae Ceaușescu, hotărîri ale conferințelor
• ARAD

Din telegramă
în atmosfera de puternic avlrit creator 

cu care Întregul nostru popor întimpină 
marele forum al comuniștilor — Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist Român — 
participanții la Conferința organizației ju
dețene de partid Arad exprimă, cu legitimă 
mindrie, in numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe meleagurile ară- 
dene — români, maghiari, geri ni și de 
alte naționalități — adeziunea și atașamen
tul profund la politica internă și interna
țională a partidului și statului nostru, acor
dul total față de proiectele de Program și 
de Directive elaborate de partid, față de 
Tezele C.C. al P.C.R., pentru Congresul al 
XI-lea.

Cu gindul la viitorul luminos al patriei, 
magistral prefigurat in documentele pentru 
Congres, nutrind cele mai sincere senti
mente de prețuire și respect față de dum
neavoastră, comunist devotat și internațio
nalist consecvent, ne facem mesagerii do
rinței și voinței comuniștilor arădeni, ai 
tuturor locuitorilor acestor meleaguri, pen
tru a propune și susține cu căldură reale
gerea dumneavoastră in înalta funcție de 
secretar general ai Partidului Comunist 
Român. Oamenii muncii din județul Arad, 
în frunte cu comuniștii, văd in această ale
gere, care exprimă voința întregului partid, 
a întregii națiuni, un act politic de cea mai 
mare însemnătate pentru destinele poporu
lui român, garanția fermă a înfăptuirii cu 
succes a tuturor hotăririlor ce vor fi adop
tate de Congresul al XI-lea.

Vă informam, stimate tovarășe secretar 
generai, că in spiritul de înaltă exigență 
pe care partidul, dumneavoastră personal 
îi imprimați întregii vieți politice, econo
mice și sociale din țara noastră, conferința 
organizației județene de partid a analizat 
cu profundă răspundere comunistă modul 
in care organele și organizațiile de partid, 
comuniștii se preocupă de înfăptuirea ho- 
tăririlor adoptate de Congresul al X-lea și 
de' Conferința Națională ale partidului, ac
tivitatea desfășurată de toți cei ce muncesc 
în județul Arad pentru realizarea cincina
lului înainte de tafmen.

Vă raportăm ca, mobilizați de organele 
și organizațiile de partid, oamenii muncii 
din industria județului Arad au indeplinit 
prevederile pe 4 ani ai cincinalului actual. 
Cu două luni și jumătate mai devreme, 
Ceea ce ne va permite ca pină la sfirșitul 
anului să obținem o producție suplimentară 
de circa 2.3 miliarde lei.

Lucrătorii ogoarelor județului, țăranii 
cooperatori, mecanizatorii și specialiștii 
participă în aceste zile cu abnegație și ho- 
tărire la efectuarea în bune condiții a lu
crărilor din campania agricolă de toamnă, 
acționează energic pentru asigurarea recol
tei anului viitor. Harnicii crescători de ani
male din județul Arad au asigurat depăși
rea planului pe 10 luni la producția de 
carne in proporție de peste 101 la sută.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației județene de par

tid, în consens deplin cu hotăririle adună
rilor și conferințelor de dări de seamă și 
alegeri, cu voința comuniștilor, a tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile 
arădene, cu sentimente de aleasă bucurie și 
deplină satisfacție, dă o înaltă apreciere ac
tivității multilaterale desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului și statului nostru.

Din practică, din rezultatele concrete pe 
care ni le oferă dezvoltarea multilaterală 
a patriei noastre, se desprind cu multă pre
cizie marile calități și virtuți ale secretaru
lui general al partidului și președintelui 
Republicii Socialiste România. Se degajă 
devotamentul nestrămutat pentru cauza so
cialismului și comunismului, identificarea 
totală cu năzuințele .și aspirațiile poporului 
român.

Câ om și militant comunist, animat de o 
nețărmurită dragoste de popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu acționează cu fermitate 
pentru promovarea umanismului socialist, a 
normelor eticii și echității socialiste, pentru 
fericirea și bunăstarea tuturor celor ce mun
cesc. Avînd un impresionant talent de cdn- 
ducător de mase, secretarul general al par
tidului se preocupă in permanență de creș
terea rolului conducător al partidului, de 
făurirea cadrelor de militanți de care are 
nevoie partidul și societatea noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este carac
terizat printr-o gindire profundă, continuu 
alimentată de cunoașterea concretă a reali
tăților noastre naționale, a experienței altor 
popoare, printr-un spirit internaționalist 
autentic, ce se exprimă în fermitatea cu 
care promovează relațiile de prietenie cu 
toate țările socialiste, cu toate partidele co
muniste și forțele progresiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Arad, asemenea întregului popor, iși 
exprimă recunoștința vie, sentimentele ar
zătoare de dragoste, admirație și prețuire 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu — con
ducătorul incercat, care ne conduce cu fer
mitate pe drumul socialismului și comunis
mului.

Pentru devotamentul nemărginit cu care 
slujește aspirațiile și năzuințele poporului, 
cauza socialismului și comunismului, pen
tru înaltele calități de om și militant co
munist. conferință organizației județene de 
partid hotărăște să încredințeze delegaților 
la Congresul al XI-lea mandatul ferm de 
a alege, in înalta funcție de secretar general 
al partidului, pe patriotul înflăcărat, cel 
mai stimat și iubit fiu al poporului român 
— pe tovarășul Nicolae Cfeatișescu.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Nicolae Bozdog. Ion Brad, Andrei Cer- 
vencovici. Liviu Derban, Petre Glăvan, 
Gheorghe Goina, Nicolae Iosif, Nicolae 
Mareea, Neculaiu Moraru, Nicolae M. Ni
colae, loan Românu, loan Tudose, Ilie 
Verdeț.

• BRĂILA

Din telegramă
Delegații și invitații la Conferința orga

nizației județene de partid Brăila, dind 
glas adeziunii lor depline față de proiec
tele de Program și Directive, față de Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea, 
exprimindu-și hotărîrea fermă de a face 
totul pentru aplicarea în viață a acestor 
documente programatice, aduc un fier
binte salut comunist conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, odată cu asigurările de
pline ale intregii populații din județ de a 
urma cu fidelitate strălucitul dumneavoas
tră exemplu în dăruirea și devotamentul 
cu care acționați pentru accelerarea pro
cesului de înfăptuire a noii istorii a Ro
mâniei socialiste.

într-o atmosferă intensă de lucru, 
călăuzindu-ne după prețioasele indicații 
date de dumneavoastră cu prilejul recente
lor vizite de lucru in diferite județe ale 
țării, am analizat partinic, în spirit critic 
și autocritic, întreaga activitate a organiza
țiilor de partid, stabilind măsuri politico- 
organizatorice menite să asigure realizarea 
și depășirea lă toți indicatorii a planului 
pe acest an și înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen, intensificarea activității 
politico-educative și perfecționarea stilului 
muncii de partid.

înțelegînd semnificația patriotică a che
mării adresate de dumneavoastră, de a în
deplini înainte de termen actualul cincinal, 
vă raportăm că la 30 septembrie a.c. am 
realizat sarcinile de plan la producția 
globală industrială pe patru ani ai cincina
lului, avînd toate condițiile create ca pină 
la sfirșitul anului să obținem o producție 
globală industrială de peste 2,5 miliarde 
lei. Aceste ritmuri, care depășesc prevede
rile inițiale ale cincinalului, se vor ma
terializa în livrarea suplimentară, pină la 
sfirșitul anului, a 1,25 milioane tone țiței 
extras, 100 000 tone laminate, 73 milioane 
kWh energie electrică, 3 000 tone carton, 
575 milioane lei confecții, 1 000 tone ciment 
și alte produse.

Realizări însemnate am obținut și în 
agricultură, cu toate că în acest an am avut 
de înfruntat condiții deosebite, generate în 
mare parte de seceta îndelungată. Astfel, 
s-a încheiat însămînțatul griului pe în
treaga suprafață de 82 500 ha. s-a terminat 
recoltatul la principalele culturi, livrin- 
du-se pină în prezent statului importante 
cantități de grîu, porumb, floarea-soarelui, 
struguri, sfeclă de zahăr, legume, cartofi, 
carne, lapte și alte produse agroalimen- 
tare.

Datorită politicii științifice, realiste a 
partidului nostru, de repartizare judicioasă 
a forțelor de producție, județul Brăila se 
înscrie încă de pe acum la cotele stabilite 
pentru 1980. iar la sfirșitul cincinalului 
viitor va atinge o producție globală indus
trială de aproape 20 miliarde lei. Această 
dinamică, nemaicunoscută de județul nos
tru. ne însuflețește și mai mult și vă asigu
răm, mult iubite tovarășe secretar general, 
că in cinstea zilei de 23 August 1975 organi
zația județeană de partid Brăila va raporta 
Îndeplinirea integrală a sarcinilor actualu
lui plan cincinal.

Exprimind cele mai alese gînduri și sen
timente ale comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii de pe meleagurile brăilene, 
dăm mandatul delegaților la cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. de a se face me
sagerii dorinței noastre unanime ca dum
neavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales în înalta funcție 
de secretar general al partidului. Vedem 
în această alegere recunoașterea meritelor 
dumneavoastră deosebit de mari în condu
cerea partidului, in fundamentarea și apli
carea consecventă a liniei generale a poli
ticii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, garanția realizării cu succes 
a programului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comunism.

Ne angajăm in fața dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, că nu 
vom precupeți nici un efort, că vom lupta 
cu ardoare și devotament, avîndu-vă drept 
exemplu, pentru traducerea in viață a do
cumentelor istorice ce vor fi adoptate de 
Congresul al XI-lea, militînd cu consec
vență revoluționară și elan muncitoresc 
pentru accelerarea procesului de făurire a 
României noi, comuniste.

Hotărîrea Conferinței
întrunită în conferința pentru dare de 

seamă și alegeri, organizația județeană 
Brăila a P.C.R. susține, in unanimitate, cu 
entuziasm și cu deosebită căldură, propu
nerea intregii noastre națiuni ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului român, să fie reales la Congresul 
al XI-lea in înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român. Ho- 
tărirea noastră fermă se întemeiază pe 
profunda prețuire pe care comuniștii, toți 
oamenii muncii brăileni o acordă activității 
desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în decursul intregii vieți consacrate bine
lui poporului, cauzei revoluționare, con
struirii socialismului și comunismului.

Marile succese obținute în întreaga viață 
economico-socială, incepind cu Congresul 
al IX-lea și continuînd cu cel de-al X-lea 
Congres, sînt indisolubil legate de vasta 
muncă politico-organizatorică a partidului, 
de activitatea conducerii sale și. în mod 
deosebit, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
întreaga politică internă și internațională, 
toate transformările adinei, înnoitoare pe
trecute, toate sarcinile și obiectivele cu
tezătoare stabilite poartă amprenta perso
nalității secretarului general al partidului, 
care a imprimat activității partidului un 
suflu înnoitor, dinamic, de înaltă exigență 
și responsabilitate pentru destinele patriei.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului reprezintă pentru noi, 
pentru întregul popor, garanția amplificării 
succeselor de pînă acum, transpunerii în
tocmai în viață a obiectivelor însuflețitoare 
ce vor fi stabilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., a liniei generale politice interne și 
externe, înfloririi continue a României so
cialiste. a prosperității și fericirii întregu
lui popor.

Dind glas voinței fierbinți a membrilor 
de partid, a tuturor locuitorilor județului, 
Conferința organizației județene Brăila a 
Partidului Comunist Român se alătură do
rinței exprimate de întregul partid, de în
tregul popor, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător de partid 
și de stat, să fie reales de Congresul al 
XI-lea în funcția de mare răspundere de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Dumitru Bălan, Parasehiv Benescu, Ion 
Celerchi, Gheorghe David, Alexandru 
Grecii, Gheorghe Munteanu, Gheorghe 
Pană, Barbu Popescu, Constantin Șandru, 
Fătu Socariceanu, Ștefan Ștefănescu, Con
stantin Teodorescu.

• COVASNA

Din telegramă

Conferința organizației județene de 
partid Covasna, desfășurată în climatul de 
puternică efervescență revoluționară de
terminat de istoricele documente ale Con

gresului al XI-lea al partidului, care pre
figurează cu magistrală clarviziune viitorul 
de aur al națiunii noastre socialiste, a con
stituit pentru comuniști, pentru toți oame
nii muncii din județ, fără deosebire de na
ționalitate, un minunat prilej de aprobare 
unanimă a acestora, de exprimare a voin
ței și a hotăririi ferme de a susține, alături 
de întregul popor, realegerea dumneavoas
tră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar general al parti
dului — chezășie sigură a ridicării Româ
niei pe noi culmi ale progresului și civi
lizației.

Proiectul de Program al partidului, pro
iectul de Directive și Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru Congresul al XI-lea, elaborate sub 
directa dumneavoastră îndrumare, pe baza 
concepției materialist-dialectice și istorice, 
a cunoașterii cerințelor, legităților univer- 
sal-valabile, aplicate creator la condițiile 
concrete economice, sociale și istorice ale 
României, se caracterizează printr-o înal
tă ținută științifică. Ele stabilesc strategia 
și tactica partidului pe o perioadă îndelun
gată, fundamentează direcțiile dezvoltării 
României pe drumul socialismului și comu
nismului, poartă amprenta strălucitelor 
dumneavoastră însușiri de conducător în
zestrat cu un înalt spirit creator, patriot și 
internaționalist consecvent, hotărit, revolu
ționar și promotor al noului, caracterizat 
printr-o profundă capacitate de analiză ști
ințifică a vieții social-politice românești în 
strinsă conexiune cu fenomenele interna
ționale.

Comuniștii din județul Covasna, exprl- 
mirid, în conferință, gîndurile tuturor oa
menilor muncii români și maghiari care 
trăiesc și muncesc înfrățiți pe aceste me
leaguri, și-au manifestat hotărîrea fermă 
de a realiza cu 185 de zile mai devreme 
sarcinile cincinalului actual și de a munci 
fără preget pentru a da viață istoricelor 
documente ce vor fi adoptate de Congres.

Cu îndreptățită mindrie patriotică, vă 
raportăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că județul Covasna a obținut re
zultate remarcabile în toate sectoarele vie
ții economico-sociale. Ca urmare a conti
nuării politicii științifice a partidului de 
industrializare socialistă și de repartizare 
judicioasă a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, pe harta județului nostru 
au apărut 6 noi obiective industriale ; s-au 
modernizat și extins unitățile existente. 
Ponderea industriei constructoare de ma
șini în producția globală industrială a ju
dețului a crescut de la 2,5 la sută in 1968 
la 18 lâ sută în 1974, iar la finele actualului 
cincinal va ajunge la aproape 22 la sută. 
Astăzi, întreaga producție industrială a a- 
riului 1965 se realizează în numai 129 de 
zile.

Oamenii muncii de pe ogoarele județu
lui, mobilizați de organele și organizațiile 
de partid, au obținut succese importante 
în creșterea producției vegetale și animale.

Prețioasele indicații date de dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitei de lucru pe care ați efec
tuat-o recent in județul nostru, chemarea- 
îndemn de a face ca județul nostru să ob
țină in viitorul cincinal o producție in
dustrială de peste 10 miliarde lei și o con
tinuă sporire a producției vegetale și ani
male constituie pentru noi toți un program 
concret de acțiune.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că toți comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul nostru, în
suflețiți de realizările dobindite pină în 
prezent, mobilizați de perspectivele lumi
noase reieșite din documentele programa
tice ale Congresului al XI-lea, iși vor con
sacra întreaga lor energie, talentul și ca
pacitatea creatoare măreței cauze a Înflo
ririi patriei noastre scumpe, Republica So
cialistă România.

Hotărîrea Conferinței
Participanții la Conferința organizației 

județene de partid Covasna, din 8 noiem
brie 1974, adunările Și conferințele de dare 
de seamă și alegeri ale organizațiilor de 
partid au exprimat dorința unanimă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congre
sul al XI-lea în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român — 
garanție sigură a amplificării succeselor 
de pină acum, chezășie a înfăptuirii in 
cele mai bune condiții a Programului parti
dului, a nobilelor idealuri ale socialismului 
și comunismului, a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru.

Dind glas dorinței Unanime a comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii din județul 
nostru, asemenea întregului nostru partid și 
popor, conferința exprimă voința fierbinte 
a organizației noastre de partid că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru condu
cător de partid și de stat, să fie reales de 
Congresul al XI-lea în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Domokos Geza, loan Dragoș, Fustos Eme
rit. Ferdinand Nagy, Nyăguly Francisc, Ni
colae Popoviei, Valeriu Rusânovschi, Con
stantin Stanca, Alexandru Szabo, Carol 
Szâsz, Iosif Uglar.

• DOLJ

Din telegramă
Desfășurată în condițiile avîntului gene

ral ce caracterizează in aceste zile pre
mergătoare Congresului al XI-lea al P.C.R. 
întreaga viață economico-socială și culturală 
a patriei, Conferința organizației județene 
de partid Dolj, în numele celor aproape 
75 000 comuniști, al tuturor oamenilor mun
cii din această parte a țării, exprimă depli
na adeziune și aprobare față de documente
le programatice ale Congresului, față de 
politica realistă, clarvăzătoare a partidului, 
urmată cu încredere și devotament neabă
tut de-întreaga națiune. Angajați cu toate 
forțele in înfăptuirea tuturor obiectivelor 
partidului nostru, a indicațiilor prețioase 
date de dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, participanții la confe
rința organizației județene de partid au a- 
nalizat, intr-un spirit de înaltă responsabi
litate și exigență, munca și rezultatele obți
nute în toate sectoarele de activitate.

Puternic marcată de vizita pe care dum
neavoastră ați efectuat-o în vara acestui 
an în județul nostru — moment deosebit de 
semnificativ, de trecere în revistă a înfăp
tuirilor, dar mai ales de adincă reflecție 
asupra unor deficiențe — întreaga activitate 
a organizației județene de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, s-a concentrat și mai 
mult spre Îndeplinirea înainte de termen a 
actualului cincinal. îndrumările pe care ni 
le-ați dat la fața locului au constituit pen

tru noi un prilej de evaluare critică și au
tocritică a tot ceea ce am făcut, un imbold 
pentru mobilizarea întregului nostru poten
țial material și uman în vederea îndeplinirii 
cît mai responsabile a tuturor sarcinilor. Vă 
informăm, iubite tovarășe secretar general, 
că la această oră de bilanț, cînd ne mai des
part doar două săptămini de Congres, ne 
aflăm angajați cu trup și suflet în marea 
întrecere socialistă pentru a da viață hotă
ririlor Congresului al X-lea și ale Conferin
ței Naționale ale P.C.R.

Cu bucurie și deosebită satisfacție, comu
niștii, toți oamenii muncii de la noi văd în 
dezvoltarea fără precedent a vieții social- 
economice și culturale a județului marea 
forță mobilizatoare și realismul politicii 
P.C.R., clarviziunea secretarului său gene
ral, a cărui contribuție esențială la elabo
rarea întregii politici interne și externe a 
țării o cunoaștem și o apreciețn unanim.

Angajamentul solemn, hotărîrea fermă a 
comuniștilor de a face totul pentru înfăp
tuirea întocmai a prevederilor înscrise în 
Programul partidului și în Directivele Con
gresului al XI-lea al P.C.R. constituie o ga
ranție sigură că documentele programatice, 
care corespund pe deplin intereselor vitale 
ale poporului nostru, vor fi transpuse în 
fapt.

Alături de tbți cetățenii patriei, noi apre
ciem rolul cu totul remarcabil pe care 
dumneavoastră l-ați avut în elaborarea a- 
cestor documente de excepțională însemnă
tate teoretică și practică. Și de această dată 
ați oferit tuturor un înalt exemplu de con
știință comunistă, de înflăcărat patriotism, 
de cutezanță creatoare marxist-leninistă, de 
cuprinzătoare putere de înțelegere a feno
menelor din societatea românească și din 
viața internațională. Din întregul conținut 
al documentelor se desprinde grija deosebi
tă pe care dumneavoastră o purtați destine
lor țării, umanismul de care sînteți animat, 
spiritul de dreptate și intransigență revo
luționară ce vă caracterizează în cel mai 
înalt grad.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și noi, 
comuniștii doljeni, alături de toți oamenii 
muncii din județ, de întregul popOr, vom 
face totul pentru a contribui din plin la 
traducerea în fapt a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare spre comunism.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației județene de partid 

ă constituit, prin întreaga Sa desfășurare, 
O manifestare de adeziune totală față de 
politica înțeleaptă a partidului, de apreciere 
Unanimă a activității neobosite a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și 
comunist neînfricat, strălucită personalitate 
a vieții politice internaționale. Delegații la 
conferință, reprezentind, fiecare în parte, 
voința proprie, că și voința celor ce i-au 
delegat, a tuturor celor peste 700 000 de ce
tățeni ai Doljului, susțin propunerea ca, 
la cel de-al XI-lea Congres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în inalța 
funcție de secretar general al P.C.R.

Pentru fiecare comunist și om al muncii 
este clar că realismul politicii noastre in
terne și externe, orientarea dezvoltării ge
nerale a națiunii, în mod special după Con
gresul al IX-lea al partidului, suflul perma
nent spre nou, perfecționarea continuă a în
tregii noastre organizări sociale, evoluția 
rapidă a țării, ridicarea prestigiului inter
național al României sînt strîns legate 
de personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Deceniul cel mai rodnic din în
treaga istorie a României este deceniul în 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în 
fruntea partidului și a țării.

De ăceea, prin hotărîrea pe care o adop
tă, conferința organizației noastre județene 
de partid exprimind aprecierea și recunoș
tința profundă pentru activitatea de condu
cător desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului, spre bine
le destinelor poporului român, dă glas vo
inței unanime a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județ ca această activi
tate să fie continuată neobosit.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
revoluționar înțelept și drept, în inalta 
funcție de secretar general al P.C.R., repre
zintă garanția înfăptuirii in continuare a 
unei politici înțelepte, chibzuite, ferme, ba
zate pe principiile independenței și suvera
nității României, constituie chezășia înain
tării noastre spre comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Eugen Barbu, Florea Bădeancă, Vâsile 
Bulucea, Ion Constantineseu, Dumitru Di- 
nișor, Gheorghe Gaston Marin, Petre Gigea, 
Ion Licu. Ilie Murgelescu, Gheorghe Pe
trescu, Eugen Proca. Iustin Rogoz. Gheor
ghe Tudora, Dumitru Turcuș, Ștefan Voicu 
Ștefan Voitec.

• IAȘI

Din telegramă
Delegații la Conferința organizației jude

țene Iași a Partidului Comunist Român, în 
numele celor aproape 70 000 de comuniști, 
al tuturor locuitorilor de pe aceste stră
vechi și frumoase locuri moldovene, întine
rite — asemenea întregii țări — în anii con
strucției socialismului, iși exprimă adeziu
nea totală la politica generală, internă și 
externă a partidului nostru, voința lor 
nestrămutată de a înfăptui exemplar istori
cele hotăriri pe care le va adopta cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân. în vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării Româ
niei pe calea edificării comunismului.

Șt în acest cadru, participanții la confe
rință au reafirmat — în numele tuturor co
muniștilor, al oamenilor muncii din județul 
Iași — deplina aprobare a proiectului de 
Program al partidului, a proiectului de Di
rective, a celorlalte documente programa
tice care vor fi dezbătute de cel mai înalt 
forum al comuniștilor români. Prevederile 
acestor documente, în deplină concordanță 
cu năzuințele și interesele fundamentale 
ale poporului român, constituie un strălu
cit exemplu de soluționare marxist-leni
nistă creatoare a cerințelor pe care le ridică 
progresul neîntrerupt al societății româ
nești pe calea socialismului și comunismu
lui, demonstrează înaltă responsabilitate pa
triotică cu care partidul nostru se preocupă 
de rezolvarea problemelor vitale care pri
vesc dezvoltarea actuală și de perspectivă 
a României socialiste.

Odată cu aprobarea deplină a întregii po
litici interne și externe a partidului și sta
tului — se arată în continuare în telegramă 
— gîndurile și sentimentele noastre pline 
de recunoștință se îndreaptă către dv., mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, iniția

torul de fapt al cutezătorului program de 
dezvoltare multilaterală a patriei. Prin tot 
ceea ce faceți in fruntea partidului și sta
tului nostru ați cîștigat încrederea și stima 
întregii națiuni, dovedind alese virtuți de 
conducător eminent și revoluționar consec
vent, înaltă competență științifică, clarvi
ziune politică, cutezanță creatoare, capaci
tate de a sintetiza fenomenele esențiale ale 
societății românești și ale vieții internațio
nale, profund patriotism și internaționalism, 
nemărginită grijă față de viitorul fericit al 
poporului român.

Iată de ce, în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor din județ, participanții la 
conferință au dat mandat delegaților care 
ne vor reprezenta la cel de-al XI-lea Con
gres să susțină cu toată căldura realegerea 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de secretar general al 
partidului.

Vă raportăm, stimate tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din județul Iași, 
antrenați în marea întrecere națională pen
tru realizarea cincinalului înainte de ter
men, au înscris noi și însemnate succese, 
pe care le dedică apropiatului Congres al 
partidului. în primele zece luni ale anului, 
industria ieșeană a depășit cu aproape 40 de 
milioane lei prevederile de plan la pro- 
ducția-marfă, livrînd economiei naționale 
suplimentar 232 tone oțel brut, 124 boghiuri, 
781 osii montate, 589 tone metanol, 636 mii 
mp țesături din bumbac și mătase, impor
tante cantități de medicamente, mobilă, 
cherestea din fag și alte produse mult so
licitate pe piața internă și externă. Pină 
astăzi, 20 de unități industriale și de con
strucții și-au îndeplinit planul producției 
globale pe primii patru ani ai cincinalului, 
iar pină la 15 noiembrie, acest indicator va 
fi îndeplinit de industria întregului județ, 
realizînd în acest fel un avans de 45 de 
zile, iar pînă la finele anului —,o producție 
globală suplimentară de peste 2,3 miliarde 
lei, față de prevederile inițiale ale cinci
nalului.

Lucrătorii ogoarelor depun eforturi stărui
toare pentru terminarea grabnică a recoltă
rii culturilor tîrzii, pentru depozitarea și 
păstrarea în cele mai bune condiții a între
gii producții. în acest an, în județul nostru 
s-au realizat cele mai mari producții medii 
la cartofi, legume, sfeclă de zahăr și la alte 
culturi, ceea ce ne-a permis să livrăm sta
tului cu 100 mii tone mai multe produse 
agricole in comparație cu anul precedent.

Cu sentimentul înaltei responsabilități pe 
Care ni-1 conferă apropierea celui de-al 
XI-lea Congres și pe temeiul rezultatelor 
dobindite pînă în prezent — se spune în 
continuare în telegramă — vă raportăm că 
am întreprins o seamă de măsuri pentru 
pregătirea producției anului viitor, astfel 
incit indicatorii planului pe 1975 să fie rea
lizați și depășiți. Ca urmare, ne angajăm 
să obținem în plus față de prevederile ini
țiale ale întregului cincinal o producție 
industrială globală în valoare de aproape 4 
miliarde de lei, ceea ce ne va permite să 
mărim avansul cîștigat pînă în prezent, 
contribuind astfel la înfăptuirea angaja
mentului național — cincinalul înainte de 
termen.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației județene Iași a 

Partidului Comunist Român, dind glas do
rinței fierbinți a celor aproape 70 000 de 
membri de partid, exprimată cu prilejul 
adunărilor și conferințelor de dări de seamă 
și alegeri, voinței tuturor locuitorilor acestor 
străvechi meleaguri românești, hotărăște în 
unanimitate susținerea propunerii ca la cel 
de-al XI-lea Congres al partidului tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și des
toinic fiu al poporului român, să fie reales 
în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Această hotărîre este izvorîtă din senti
mentele de aleasă stimă, dragoste și nemăr
ginită recunoștință pe care toți comuniștii, 
întregul popor le nutresc față de revoluțio
narul cutezător, militantul încercat, condu
cătorul de partid și de stat profund respec
tat, patriotul înflăcărat și internaționalistul 
consecvent — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— de activitatea căruia sînt legate indisolubil 
uriașele realizări dobindite de națiunea 
română pe calea consolidării și perfecționă
rii orinduirii noastre, a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, prestigiul 
crescind al României pe arena internațio
nală.

Realegerea sa In înalta funcție de secre
tar general al partidului constituie chezășia 
sigură a promovării neabătute, pe mai de
parte, a politicii generale interne și ex
terne a partidului și statului, a înfăptuirii 
exemplare a Programului partidului, a ho
tăririlor pe care le va adopta Congresul al 
XI-lea pentru propășirea continuă și în
florirea multilaterală a scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Gheorghe Brehuescu, Mihai Burcă, 
Gheorghe Cilibiti, Emil Drăgănescu, Lucian 
Drăguț, Alexandru Filioreanu, Ion Iliescu, 
Gheorghe Manolache, Stelian Popescu, Va
sile Potop, Victor Prodescu, Crîstofor Si- 
miOnescu, Ion Simion, Maria Stănescu, 
Florin Tănăsescu, Mihai Todosie.

• SIBIU

Din telegramă
In atmosfera de muncă rodnică pentru 

îndeplinirea cincinalului înainte de termen, 
de puternic avînt politic și patriotic — ca
racteristică întregii țări in aceste zile pre
mergătoare forumului suprem al comuniș
tilor români — Conferința organizației ju
dețene Sibiu a P.C.R. a dezbătut cu înaltă 
responsabilitate comunistă istoricele docu
mente programatice ale celui de-al XI-lea 
Congres, a întreprins, în spiritul combati
vității revoluționare, o analiză exigentă a 
activități desfășurate de organizațiile de 
partid pentru aplicarea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale, a celorlalte hotărîri ale conduce
rii partidului, a indicațiilor și îndrumărilor 
de care ne-am bucurat cu ocazia vizitelor 
de lucru ale secretarului general al parti
dului în județul Sibiu.

In numele celor 56 000 de comuniști, al 
tuturor celor ce muncesc în orașele și co
munele județului — români, germani, 
maghiari — înfrățiți de aceleași idealuri, 
delegații și invitații la conferință au dat o 
Înaltă apreciere și deplină aprobare pro
iectelor de Program și de Directive, Tezelor 
C.C. al P.C.R. pentru Congres.

Vă exprimăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, înalta noastră apreciere pentru 
contribuția dumneavoastră excepțională la 
elaborarea acestor documente istorice — 
exemplu de aplicare creatoare a marxism-

ale 
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neobo- 
pentru 

a hotăririlor Con- 
și ale Conferin- 

stabilirea, în fiecare 
eficiente măsuri in 
continue a conduce-

exprimăm, de 
față de i 
activitate 

hotăririlor 
ale

leninismului la condițiile concrete 
țării noastre. Ne 1 
menea, gratitudinea 
sita dumneavoastră 
traducerea in viață 
greșului al X-lea 
ței Naționale, pentru 
perioadă, a celor mai 
vederea perfecționării 
rii activității economice și sociale, dezvol
tării democrației socialiste și instaurării
relațiilor sociale celor mai înaintate, bazate 
pe normele eticii și echității socialiste.
Conferința extraordinară a organizației ju
dețene Sibiu a P.C.R. a exprimat cu entu
ziasm, cu mare bucurie, voința sa, care 
este voința tuturor comuniștilor și a tutu
ror organizațiilor de partid, voința munci
torilor, țăranilor și intelectualilor români, 
germani, maghiari de pe aceste meleaguri, 
parte din voința fierbinte a întregului 
partid, a națiunii noastre socialiste, ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul 
dîrz, patriotul înflăcărat și internaționalis
tul consecvent, să fie reales de Congresul 
al XI-lea în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, chezășie a îndeplinirii 
consecvente a programului de 
multilaterală a patriei, de 
bunăstării poporului și înflorire a persona
lități umane, de afirmare și mai strălucită 
a României în lume.

dezvoltare 
ridicare a

Raportăm cu mindrie patriotică con
ducerii partidului, dumneavoastră, tova
rășe secretar general, că am înfăptuit sar
cinile pe primii patru ani ai cincinalului cu 
un avans de 65 de zile. Aceasta va permite 
realizarea, în actualul cincinal, a unei pro
ducții suplimentare de 10,4 miliarde lei, 
concretizată in utilaj metalurgic, minier și 
petrolier, autobasculante, mașini și utilaje 
pentru industria materialelor de construcții 
și refractare, piese de schimb auto, țesături 
și altele. Rezultate bune au fost obținute, 
de asemenea, în agricultură. In cinstea 
conferinței, oamenii ogoarelor au încheiat 
însămințările de toamnă și culesul întregii 
recolte.

Dorim să subliniem în mod deosebit im
portanța excepțională și rolul profund 
stimulator pe care l-au avut și îl au pen
tru noi toți indicațiile date în mod repetat 
de dumneavoastră. încă din anii precedenți, 
cu privire la cerința imperioasă a gospo
dăririi cu maximum de responsabilitate 
pentru prezent și viitor a energiei, combus
tibililor, materiilor prime și materialelor, 
condiție a înfăptuirii programului de dez
voltare economică a patriei. Acționînd pen
tru traducerea în viață a acestor indicații, 
am obținut prin reducerea cheltuielilor ma
teriale, numai în primele 9 luni ale acestui 
an, economii în valoare de peste 30 mi
lioane lei, dintre care peste 16 milioane 
kWh energie electrică și 50 540 tone com
bustibil convențional.

Conferința a dezbătut, în spirit critic șl 
autocritic, cu profundă exigență partinică, 
neajunsurile care mai există în activitatea 
noastră. Ea exprimă preocuparea oragniza- 
țiilor de partid pentru îmbunătățirea stilu
lui și metodelor de muncă. în pas cu avîn- 
tul economic, pentru a asigura realizarea 
în cele mai bune condiții a sarcinilor spo
rite ce ne stau in față în viitorul cincinal.

In numele tuturor oamenilor muncii din 
județ, conferința exprimă mulțumiri față 
de grija continuă pe care conducerea parti
dului și statului o manifestă pentru dez
voltarea pe mai departe a județului nostru, 
pentru noile orizonturi ce i se conturează. 
Producția globală industrială a județului 
va atinge, în anul 1980, valoarea de 32 mi
liarde lei. Conferința a stabilit măsuri prin 
a căror aplicare in practică cel puțin 75 la 
sută din sporul producției anuale va fi ob
ținut pe seama creșterii productivității 
muncii, in condițiile modernizării continue 
a producției, prin aplicarea celor mai noi 
cuceriri științifice Și tehnice.

Asigurăm Comitetul Central, pe dum
neavoastră personal, mult iubite tovar* șe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea noastră 
de a nu precupeți nici un efort pentru în
deplinirea sarcinilor revoluționare ce ne 
revin, de a contribui cu toate puterile 
noastre la înfăptuirea politicii interne și 
externe promovate de partidul și statul 
nostru, a hotăririlor ce vor fi adoptate la 
Congresul al XI-lea al partidului.

Hotărîrea Conferinței
Conferința extraordinară a organizației 

județene Sibiu a Partidului Comunist 
Român, făcindu-se ecoul voinței puternic 
manifestate în toate adunările generale și 
conferințele de partid, reflectind unanimi
tatea opiniilor exprimate pe parcursul lu
crărilor sale, cu sentimentul responsabili
tății ce ne incumbă pentru dezvoltarea 
viitoare a patriei noastre, în consens cu 
întregul partid, cu întregul popor, hotărăște 
să se alăture cu entuziasm propunerii ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
la Congresul al XI-lea în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Hotărîrea noastră izvorăște din convin
gerea adine formată că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. spirit de exemplară cutezanță 
revoluționară, poartă cu înaltă responsabi
litate, in fruntea conducerii de partid și de 
stat, destinele contemporane și viitoare ale 
patriei.

Hotărîrea noastră izvorăște din ș încre
derea nestrămutată că activitatea de 
covirșitoare însemnătate teoretică și prac
tică a eminentului militant și om politic 
va contribui decisiv, și în continuare, la 
dezvoltarea unei economii prospere, la 
adincirea permanentă a democrației socia
liste, lâ continua întărire a unității parti
dului. a unității întregului popor în jurul 
partidului, a frăției tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, la pro
movarea cu consecventă a normelor eticii 
și echității socialiste.

Hotărîrea noastră pornește de la con
vingerea că. în fruntea partidului și a sta
tului, tovarășul Nicolâe Ceaușescu va 
asigura promovarea în continuare, cu 
aceeași fermitate și consecvență, a unei po
litici externe active, de instaurare în lume 
a unor relații noi, de întărire a legăturilor 
de prietenie frățească și colaborare cu toate 
țările socialiste, cu toate statele lumii, ba
zate pe egalitate și respect ăl independen
ței și suveranității naționale, va continua 
politica de întărire a solidarității partidului 
nostru cu partidele comuniste și muncito
rești, cu forțele progresiste și revoluționare 
din întreaga lume, servind astfel interesele 
majore ale poporului român, interesele 
cauzei socialismului și colaborării interna
ționale.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Vasile Bărbuleț. Cornel Burtică, Gheor
ghe Cazan, Vasile Miclea, Miron Mircea 
Negriiă, Cornel Pînzaru, Virgil Nicu Po- 
poviciu, Traian PușCașu, Letiția Leonora 
Stăniiă. IJIbrich Karl Ervin, Ioan Ungur, 
Teodor Vasiliu, Nicolae Vercș, Richard 
Winter.
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• în cadrul vizitei pe care 
o efectuează in țara noastră, 
delegația de tineret din R.P. 
Chineză condusă de tovarășa 
Kao Șu-lan, membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez, 
s-a intilnit cu colective de 
tineri de la întreprinderea 
„Metalotehnica" și Institutul 
medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș, Uzina de tractoare din 
Brașov, întreprinderea de 
sere din Codlea. a purtat dis
cuții calde cu reprezentanți 
ai comitetelor oamenilor 
muncii din unitățile econo
mice respective.

Delegația a făcut un schimb 
de păreri cu membri ai bi
roului Comitetului județean 
Brașov al U.T.C.

Desfășurîndu-se într-o at
mosferă prietenească, vizita 
in țara noastră a delegației 
de tineret din R.P. Chineză 
continuă.

• Simbătă, a părăsit Ca
pitala delegația Uniunii Ge
nerale a Studenților Palesti
nieni (G.U.P.S.) care, la in
vitația Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, a efectuat o vizită 
in țara noastră.

In timpul șederii în Româ
nia, delegația G.U.P.S. a avut 
convorbiri la Consiliul 
U.A.S.C.R., a vizitat instituții 
de invățămint superior, o- 
biective economice și social- 
culturale, a avut intilniri cu 
studenți și tineri.

• Ieri a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Moscova, 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, alcătuită 
din tovarășii Vasile Văcar, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., Cristipa Har- 
hoi, secretar al Comitetului 
județean Ilfov al U.T.C., și 
Ovidiu Băjenaru. secretar al 
Comitetului U.T.C. de la Li
ceul „Nicolae Bălcescu" din 
București.

SOSIRE
în Capitală a sosit o delega

ție a Ministerului Comerțului In
terior al R.P. Ungare, condusă 
de Karoly Molnar, adjunct al 
ministrului, in vederea semnă
rii protocolului de schimburi de 
mărfuri pe anul 1975 cu Minis
terul Comerțului Interior al Re
publicii Socialiste România.

a fost prezentat filmul „Buni
cul siberian", peliculă ce redă 
momente semnificative din viața 
și lupta unui revoluționar gru
zin in anii războiului civil.

SPECTACOL

SESIUNI
Cu prilejul împlinirii a 25 de 

ani de la crearea Societății de 
științe filologice din România, 
sîmbătă și duminică, s-au des
fășurat la Brăila lucrările unei 
sesiuni științifice în cadrul că
reia, profesor dr. Ion Hangiu, 
secretar general al societății a 
prezentat expunerea „Un sfert 
de veac de la înființarea Socie
tății de științe filologice. Reali
zări și perspective". De aseme
nea, a avut loc o masă rotundă 
cu tema „Probleme ale perfec
ționării comunicării verbale".

★
La Universitatea 

țoara a avut loc o

Teatrul Academic de Dramă 
„A. S. Pușkin" din Leningrad, a 
prezentat duminică seara, in 
sala mare a Teatrului național 
„I. L. Caragiale", o nouă piesă 
înscrisă in programul său de 
turneu. „Ultima jertfă" de A. N. 
Ostrovski, unul dintre titlurile 
de rezistență din repertoriul co
lectivului. Ca și la spectacolele 
precedente cu piesele „Din via
ța unei femei de acțiune" de A. 
Grebnev și „Azilul de noapte" 
de M. Gorki, prezentate in Ca
pitală, și de această dată publi
cul a aplaudat cu căldură inter
pretarea artiștilor sovietici.

„DANUBIUS-’74U

0 nouă reuniune
a „celor nouă11
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Luni se desfășoară 
Bruxelles o reuniune 
Consiliului ministerial 
C.E.E.. consacrată, în 
sență, pregătirii intîinirii
la nivel inalt a „celor 
nouă". Această intilnire, 
sugerată de președintele 
Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, ar urma să se 
desfășoare la sfirșitul pri
mei decade a lunii vii
toare, la Paris.

Miniștrii de externe ai „celor 
nouă" vor aprecia luni dacă in- 
tîlnirea la nivel înalt se va ține 
la data preconizată sau va fi a- 
mînată pentru mai tîrziu. Con
cepțiile „celor nouă" asupra pro
blemelor instituționale ale C.E.E., 
inclusiv rolul întîlnirilor la ni
vel înalt, sînt diferite. Contro
versele in acest sens au apărut 
în cursul conferinței la nivel 
inalt a C.E.E. desfășurate la Pa
ris, în octombrie 1972, cu care 
prilej „cei nouă" s-au angajat 
să realizeze, pină în anul 1960, 
o uniune economică și politică. 
Tot atunci s-a hotărit ca fazele 
realizării acestei uniuni să fie 
examinate periodic, în cadrul 
unor conferințe ale șefilor de 
guvern. Țările Beneluxului res
ping o asemenea instituție, a- 
preciind ca arbitrare aceste în
tîlniri la nivel înalt, în care in
fluența „celor mari" ar putea 
devqpi predominantă. Belgia, O- 
landa și Luxemburgul găsesc 
mai multă securitate în preve
derile Tratatului de la Roma, 
care stă la baza creării C.E.E.

Alte state membre ale Comu
nității vest-europene. Marea 
Britanie și R.F.G., consideră că 
ar fi inutil să se consacre o in
tilnire la nivel înalt exclusiv

problemelor instituționale și cer, 
în consecință, ca ea să exami
neze și alte probleme de actua
litate, rămase în suspensie de 
cîteva luni. în speță. Marea 
Britanie a cerut înscrierea pe a- 
genda reuniunii la nivel înalt 
a problemei inflației, în timp ce 
R.F.G. a cerut înscrierea politi
cii energetice.

Agenția France Presse amin
tește că ultima întilnire la nivel 
înalt a „celor nouă", desfășurată 
în decembrie anul trecut, la 
Copenhaga, a adoptat o rezolu
ție în problemele energetice, 
care a rămas însă literă moartă. 
Pentru a evita repetarea unor 
asemenea eșecuri, anumite țări 
comunitare pledează pentru 
pregătirea lentă și minuțioasă a 
viitoarei întîlniri la nivel înalt, 
„ceea ce — conchide agenția 
citată — este o manieră politi
coasă de a cere amînarea desfă
șurării acesteia".

!
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• APROXIMATIV 30 000 de 
studenți greci au participat zi
lele acestea la alegerea mem
brilor consiliilor organizațiilor 
studențești.

• AUTORITĂȚILE din Seul 
au dispus închiderea, pe 
termen nelimitat, a unui 
măr de 24 de instituții de 
vățămînt superior și a zeci 
colegii. Multe școli au fost
cercuite de forțe polițienești.

un 
nu- 
în- 
de 
în-

Deschiderea lucrărilor
Adunării F.M.T.D

ARESTĂRI IN AFRICA DE SUD

• POTRIVIT unor informații 
ale presei din Johannesburg, 
poliția sud-africană a efectuat 
alte nouă arestări în rîndul ce
tățenilor de culoare. Cu aceștia, 
numărul africanilor arestați în 
ultimele șase săptămîni a ajuns 
aproape de 40. Potrivit agenției ' 
Associated Press, cei arestați in 
ultima vreme sînt membri al 
conducerii Organizației studenți
lor sud-africani și ai Conven
ției cetățenilor de culoare, care 
au organizat, în septembrie tre
cut, la Durban, o manifestație 
de solidaritate cu Frontul de 
eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). Manifestația de la 
Durban a fost împrăștiată de 
poliție, 14 persoane fiind ares
tate pe loc.

O IMPORTANTA MĂSURA 
ADOPTATA IN MEXIC

• PREȘEDINTELE MEXICU
LUI, Luis Echeverria, a anun
țat preluarea filialei locale a 
companiei nord-americane „In
ternational Telephone and Tele
graph" (I.T.T.). Conform aces
tei hotăriri, statul mexican și 

au 
ac- 
ur- 
po-

firmele autohtone 
achiziționat 51 Ia 
țiunile respectivei societăți, 
mind ca restul să 
sesia „I.T.T.“.

private 
sută din

rămină în

ÎN FUNCȚI- 
petrol Kulbî-

Atena: înainte de
examenul electoral

Competiția electo
rală din Grecia se a-
propie de punctul fi
nal, cînd urnele vor

trebui să rostească
verdictul. Este o con
fruntare urmărită cu
un firesc interes, de-
oarece alegerile gre
cești au o semnificație 
deosebită după anii 
dramatici ai dictaturii
militare.

din Timi- 
v_____ _____ ___ _ sesiune oma
gială a filologilor, istoricilor și 
geografilor din invățămintul 
superior din această parte a ță
rii, manifestare științifică dedi
cată Congresului ai’ XI-lea al 
partidului. Au fost prezentate 
aproape 100 de comunicări și 
referate, consacrate activității 
didactice și de cercetare știin
țifică desfășurate de specialiștii 
timișoreni din domeniul filolo
giei, istoriei și geografiei.

(Agerpres)

din

FESTIVAL
în cadrul Zilelor culturii so

vietice, organizate în țara noas
tră cu prilejul celei de-a 57-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, la ci
nematograful „Porțile de Fier" 
din Drobeta Turnu-Severin a 
fost inaugurat, duminică, Festi
valul filmului din Uniunea So
vietică. La spectacolul de gală

Duminică au fost deschise in 
județul Galați manifestările ce
lei de-a 5-a ediții a Lunii cul
turii, științei și educației ..Da- 
nubius — Galați ’74“ dedicată 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român. La Casa 
de cultură a sindicatelor din 
municipiul Galați a fost prezen
tată expunerea „România în 
perspectiva istoricelor prevederi 
ale documentelor celui de-al 
XI-lea Congres; județul Galați 
pe drumul unor prefaceri pro
funde de natură economică și 
social-culturală". La Casa mu
nicipală de cultură din Tecuci, 
locuitori ai orașului au audiat 
expunerea „România în ajunul 
unui eveniment istoric — Con
gresul al XI-lea al P.C.R.". în 
aceeași zi la căminele culturale 
și casele orășenești de cultură, 
au avut loc expuneri cu tema : 
„Congresul al XI-lea, eveniment 
de importanță istorică în viața 
partidului și poporului nostru".

(Agerpres)

De la trimisul nostru

La Palatul culturii și spor
turilor din Varna a avut 
loc duminică deschiderea lu
crărilor celei de a 9-a Adu
nări a F.M.T.D. care se vor 
desfășura între 10-17 no
iembrie.

Deschiderea festivă a a- 
vut loc în prezența tovară
șului Todor Jivkov. prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președinte al Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, care 
a adresat participanților un 
călduros bun venit și a urat 
succes deplin lucrărilor 
Adunării.

Delegația tineretului ro
mân la cea de a 9-a Adu
nare a F.M.T.D. este condu
să de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Pe ordinea 
nării se află 
portante referitoare la lo
cul și rolul tineretului în lu
mea contemporană, dezvol
tarea cooperării și unității 
mișcării de tineret, întărirea 
solidarității tuturor forțe
lor antiimperialiste în lup
ta pentru adîncirea cursu
lui spre destindere și 
realizarea păcii, pentru in
dependență națională, de
mocrație, progres, pentru 
drepturile tineretului.

Pe agenda lucrărilor se 
află, de asemenea, cererile 
de afiliere depuse de o se
rie de organizații de tineret 
și studenți precum și alege
rea organismelor executive 
ale F.M.T.D.

de zi a Adu 
probleme im

Acțiuni 
ale patrioților 

cambodgieni 
la Pnom Penh

• A INTRAT 
UNE conducta de . 
țev-Tihorețk-Novorossisk, a că
rei construcție s-a Încheiat cu 
trei luni inainte de termen. 
Conducta are lungimea de 1520 
km și diametrul de 820 mm. Cu 
ajutorul ei, țițeiul, extras din 
zăcămintele din regiunea Vol- 
găi, ajunge direct in portul pe
trolier Novorossisk unde este 
incărcat in tancuri.

VÎLCEA:

MANIFESTĂRI

BAZIL ȘTEFAN
Varna, 10 octombrie

Forțele patriotice cambod
giene au lansat în zorii zilei 
de duminică mai multe ra
chete asupra unor poziții mi
litare lonnoliste din Pnom 
Penh. Corespondenții agenți
ilor de presă notează că, in 
ultima perioadă, forțe ale 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei au cucerit pozi
ții în zona fluviului Mekong, 
la aproximativ 8 km nord de 
capitală.

In aceeași zi, patrioții au 
aruncat în aer un depozit de 
muniție al forțelor regimului, 
situat la circa 11 km sud- 
vest de Pnom Penh.

• ÎN CURSUL UNEI REU
NIUNI extraordinare, care a 
durat șase ore, guvernul israe- 
lian a adoptat în noaptea de 9 
spre 10 noiembrie o serie de 
măsuri menite să pună capăt 
scurgerii rezervelor de devize 
din țară, să reducă deficitul 
balanței de plăți. Moneda na
țională — lira — a fost devalo
rizată cu 42,2 la sută, iar parita
tea acesteia cu dolarul este 
acum de 6 lire pentru un do
lar, față de 4,2 lire, cit 
în prezent.

HOTAR.REA UNOR 
PRODUCaiOARE DE

era pină

STATE
PETROL

CULTURAL-SPORTIVE
In sala casei municipale de 

cultură din Rm. Vilcea s-a 
desfășurat ieri faza finală a 
concursului cultural artistic 
„Tinere speranțe" organizat 
în cinstea Congresului al 
XI-lea al P.C.R. de către 
Comitetul județean Vilcea al 
U.T.C. în colaborare cu Co
mitetul de cultură și educa
ție socialistă, Consiliul ju
dețean al sindicatelor și U- 
niunea județeană a coopera
tivelor agricole de producție. 
Concursul a reunit peste 200 
de formații artistice de tine
ret, și s-a desfășurat in 2 
etape : o fază de masă, care 
a avut loc în 15 centre, și o 
a doua etapă, care a reunit 
pe ciștigătorii primei faze. 
Regulamentul concursului a 
fost conceput astfel incit 
să contribuie ia stimularea 
formării și consolidării for
mațiilor artistice de tineret 
precum și la îmbogățirea 
vieții spirituale a localități
lor.

Finala, la care și-au dat 
intilnire 22 de colective ar
tistice, formații de teatru, 
brigadă, montaj, orchestre, 
coruri, grupuri vocale, dan
suri populare și tematice, 
recitatori de pe întreg cu
prinsul județului — a probat 
un nivel artistic elevat. Pu
blicul i-a răsplătit cu aplau-

ze pe tinerii și lalentații in- 
terpreți, certificind astfel o- 
portunitatea și calitatea ar
tistică superioară a unei ma
nifestări pentru care organi
zatorii merită felicitări.

★
In județul Vilcea finalul 

săptăminii ce a trecut a în
registrat un bogat program 
de manifestări sportive or
ganizate in cinstea apropia
tului Congres al partidului.

După ce sîmbătă, in mo
derna sală a sporturilor din 
orașul Drăgășani, sportivii 
Clubului sportiv Vilcea și A- 
sociației sportive Voința au 
participat la concursul și de
monstrația de haltere, lupte 
și box făcind o bună propa
gandă acestor discipline, du
minică, numeroși tineri din 
municipiul-reședință de ju
deț s-au intilnit la baza 
sportivă „Oltul" din Rimnicu 
Vilcea în finala „Cupei Con
gresului al XI-lea al P.C.R.", 
organizată din inițiativa Co
mitetului județean Vilcea al 
U.T.C. in colaborare cu Con
siliul județean al sindicate
lor și C.J.E.F.S.

întrecerile la volei, popice 
ți handbal au fost viu dis
putate reușind să capteze in
teresul numeroșilor specta
tori care le-au urmărit.

Relatări din Quito 
evidențiază faptul că 
guvernul ecuadorian 
întreprinde, în prezent, 
pași importanți in di
recția lichidării totale 
a analfabetismului și a 
îmbunătățirii sistemu
lui de școlarizare a 
populației. Acțiunea — 
subliniază agenția 
PRENSA LATINA - 
se înscrie in eforturi
le Ecuadorului de a 
moderniza structurile 
sale economice și so
ciale.

Această evoluție po
zitivă este 
de creșterea venituri
lor obținute 
rificarea 
naționale, indeosebi 
petrolului care va 
duce țării, pină 
sfirșitul acestui an, 
proximaiiv 700 mili
oane dolari. Se modi
fică astfel configura
ția economică tradi
țională a Ecuadorului 
care depindea in mod 
esențial de agricultu
ră. Trecerea 
la statutul 
producătoare 
ne la cel de 
portatoare de petrol 
tinde să accentueze și 
mai mult cursul spre 
reforme inițiat de pre
ședintele Guillermo 
Rodriguez Lara. 
nul cincinal 
voltare a tuturor 
meniilor vieții sociai- 
economice include in
vestiții mari în secto-

su-

rul învătămîntului. 
Numai în acest an in- 
vățămintul va benefi
cia de un buget spo
rit cu 2 miliarde
eres (80 milioane do
lari) față de anul pre
cedent. în următorii 
zece ani se prevede 
construirea a nu mai

cuitori, un procent de 
44 ia sută de neștiu
tori de carte. Aceleași 
surse oficiale arată că 
28 la sută din copiii 
de vîrstă școlară nu 
pot urma cursurile da
torită lipsei de profe
sori. Planul de refor
me sociale al guver-

I

stimulată

din vaio- 
resurselor 

a 
a- 
la

țării de 
de țară 
de bana- 
țară ex-

Pia- 
de dez- 

do-

^TINERETUL LUMIIReforme școlareîn Ecuador
puțin de 12 mii școli 
noi, dotate cu mate
rialul didactic necesar, 
precum și pregătirea 
a 10 000 de profesori. 
Realizarea acestor pro
iecte vizează amelio
rarea invățămintului 
de toate gradele. O 
mențiune specială tre
buie făcută intensei 
campanii de școlariza
re desfășurate de au
toritățile de Ia Quito, 
menită să ducă la scă
derea cu 14 la sută a 
indicelui de analfabe
tism în Ecuador. Ci
frele oficiale indică în 
țară, Ia o populație de 
peste 6 milioane de lo-

nului 
măsuri 
pentru lichidarea a- 
cestor situații. Din cele 
două miliarde sucres, 
691 milioane vor fi a- 
locate numai pentru 
construirea de școli, 
urmind ca în urmă
toarea decadă să se 
extindă centrele de 
pregătire a profesori
lor pentru școlile de 
diferite grade. De ase
menea, cadrele didac
tice vor beneficia de o 
situație materială îm
bunătățită in cursul 
următorilor ani. Evan
taiul măsurilor preco
nizate domeniul

Lara prevede 
importante

invățămintului este 
mai larg. Astfel, se 
fac pregătiri pentru 
introducerea in Ecua
dor a sistemului de 
invățămint obligatoriu 
de șase ani. In con
cepția guvernului de 
la Quito, schimbărilor 
din economie trebuie 
să li se imprime și o 
clară finalitate socia
lă. Președintele Guil
lermo Rodriguez Lara 
declara in acest sens : 
„In zilele noastre, 
dezvoltarea nu poate 
fi evocată doar prin 
creșteri economice, ea 
trebuie să fie expri
mată de scopurile so
ciale urmărite". Și 
scopurile urmărite de 
autoritățile ecuadorie- 
ne sînt propășirea ță
rii, ridicarea nivelului 
de trai al populației, 
dezvoltarea invățămin- 
tului, a culturii etc.

Federația Studenți
lor Universitari din 
Ecuador (F.E.U.E.), 
Liga tineretului din 
colegii, Uniunea Tine
retului Comunist din 
Ecuador acționează in 
sprijinul transformă
rilor economico-socia- 
le inițiate in țară, 
pentru întărirea suve
ranității asupra resur
selor naționale, în fa
voarea programului de 
reforme ale președin
telui Lara.

• SlMBATA ȘI DUMINICA, 
•-a desfășurat la Abu Dhabi o 
reuniune a reprezentanților ță
rilor producătoare din regiunea 
Golfului Persic. Principalul 
punct pe agendă l-a constituit 
o propunere a Arabiei Saudite 
privind reducerea prețurilor a- 
tișate la petrolul brut și majo
rarea corespunzătoare a taxelor 
și redevențelor impuse de către 
țările producătoare companiilor 
petroliere. Comunicatul dat pu
blicității la sfirșitul lucrărilor in
formează că două dintre statele 
participante — Emiratele Arabe 
Unite și Qatar — s-au raliat 
propunerii saudite, hotărind să o 
aplice în perioada 1 noiembrie 
1974 — 1 august 1975.

ACORD
AMERICANO-EGIPTEAN

• LA CAIRO a fost semnat, 
duminică, un acord in baza că
ruia Statele Unite vor vinde R.A. 
Egipt o cantitate de 200 000 tone 
de griu, relatează agențiile Uni
ted Press International și France 
Presse. în luna septembrie anul 
trecut, autorităfile egiptene au 
achiziționat din S.U.A. 100 000 
tone <Je griu.

fervescența e- 
lectorală se fa
ce lesne percep
tibilă nu numai 
in paginile ga
zetelor. Adună

rile publice, afișele ce asal
tează privirile pietonilor, 
emisiunile radioului și te
leviziunii plasează alegerile 
pe primul plan al preocupă
rilor opiniei publice grecești. 
Redobindind libertățile de
mocratice, grecii sint che
mați la un prim examen po
litic. Premierul Caramanlis 
a reliefat esența probleme
lor cărora țara trebuie să le 
facă față. „Problemele pe 
care le înfruntă in prezent 
Grecia se reduc, in ultimă 
analiză, Ia cea politică, adică 
la asigurarea funcționării 
normale a unui regim demo
cratic, printr-o guvernare 
ferma și eficace a țării" — a 
spus conducătorul guvernu
lui atenian adăugind că a- 
ceasta este „problema cardi
nală și primordială" de care 
depinde rezolvarea tuturor 
celorlate probleme. După 
șapte ani și jumătate in 
care a 
riul, se organizează o con
sultare 
trebui să determine drumul 
viitor al țării. Desigur, n-au 
lipsit remarci critice cu pri
vire la condițiile in care 
ceasta consultare are 
mai ales in legătură cu o 
rie de prevederi ale noii 
gislații electorale. S-au 
cut auzite și rezerve deter
minate de faptul că epura
rea aparatului de stat, indis
pensabilă pentru exprimarea 
pe deplin liberă a voinței 
populare, nu a fost dusă 
pină la capăt. Totuși, este 
cert că s-au făcut pași im
portanți spre normalizarea 
climatului politic. Abolirea 
legii care interzicea Partidul 
Comunist din Grecia deschi
de un capitol nou în viața 
politică a țării. Intr-o decla
rație a C.C. al P.C. din Gre
cia, publicată de ziarul RI- 
ZOSPASTIS, se apreciază 
pozitiv o serie de măsuri 
luate de actualele autori
tăți pentru democratizarea 
statului, poziția lor în ceea 
ce privește rezolvarea pro
blemei cipriote, hotărîrea 
de a abandona structurile mi
litare ale N.A.T.O. Declarația 
subliniază, în același timp, că 
„aceste măsuri nu au lichidat 
bazele mecanismului creat de 
junta militară". Forțele de 
stingă — care se prezintă in 
alegeri în cadrul Stingii Uni
te — au drept obiectiv prin
cipal consolidarea democra
ției — a arătat Ilias Iliou,

dominat arbitra-

electorală care va

a- 
loc, 
se- 
le- 
fă-

membru al secretariatului a- 
cestei formațiuni. El a adău
gat că sint la fel de nece
sare îndepărtarea elemente
lor prodictatoriale din apa
ratul miltiar, din poliție și ad
ministrație, permanentizarea 
atmosferei de liniște și calm 
in armată, pe o bază demo
cratică. Ilias Iliou a mențio
nat că Stingă Unită se pro
nunță pentru democratizarea 
instituțiilor, ceea ce presupu
ne amplificarea participării 
populare la toate centrele de 
decizie. Gheorghios Macros, 
liderul partidului Noua Uni
une de Centru, consideră ne
cesare „epurarea serioasă a 
tuturor celor care au colabo
rat cu junta militară, pre
cum și distrugerea mecanis
mului ce ar putea favoriza o 
nouă lovitură de stat a for
țelor armate". Măsurile lua
te împotriva foștilor dețină
tori ai puterii au fost pri
mite cu satisfacție, fiind a- 
preciate drept un avertisment 
la adresa celor ce ar încerca 
să pășească pe același drum. 

Protagoniștii competiției e- 
lectorale — „Stingă Unită", 
„Uniunea de Centru — Noile 
forțe", „Mișcarea socialistă 
panelenă" (condusă de An
dreas Papandreu), „Noua 
democrație" (partidul pre
mierului Caramanlis) și „U- 
niunea național-democrată" 
(a unul bogat om de afaceri, 
fost ministru de extremă 
dreaptă) — și-au prezentat 
programele, O preocupare 
deosebită s-a manifestat față 
de tinăra generație. FRANCE 
PRESSE semnala că din cei 
288 candidați ai partidului 
„Noua democrație" al primu
lui ministru Caramanlis, 194 
sint tineri „care se prezintă 
pentru prima dată in fața a- 
iegătorilor". Gheorghios Ma- 
vros s-a pronunțat in favoa
rea scăderii virstei la care 
tinerii pot vota : de la 21 de 
ani la 18 ani. Liderul stingii 
Ilias Iliou a deciarat : „Ur
mărim stabilirea majoratului 
electoral la 18 ani, iar pen
tru problemele tineretului și 
invățămintului am formulat 
un program complet de re
forme democratice".

La 17 noiembrie peste șase 
milioane de greci iși vor a- 
Iegc deputății. 45 de zile mai 
tirziu ei vor trebui să treacă 
din nou in fața birourilor de 
votare spre a decide dacă 
Grecia va fi monarhie sau 
republică. Premierul Cara
manlis a afirmat că „refe
rendumul se va ține, oricum, 
in termenul stabilit". Șeful 
guvernului grec, abținîndu-se 
de lji o opțiune limpede pri
vind viitoarea formă de stat 
a țării, a precizat: „Actele 
constituționale au stabilit 
clar că problema formei de 
stat se va rezolva exclusiv 
prin referendum, iar viitorul 
parlament nu va avea drep
tul să se ocupe de această 
problemă. Parlamentul va 
avea dreptul să revizuiască 
liber constituția, nu și for
ma de stat". Să consemnăm, 
in final, o constatare a co
respondentului FRANCE 
PRESSE, care 
desfășurarea, pină 
zent, a campaniei 
într-o ambianță de 
nă și maturitate".

remarca 
în pre
electorale 
„discipli-

M. RAMURA

Schimbare

1

m de guvern
în Bolivia
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DORU MOTOC GH. SPRINȚEROIU

pisodul IV. 21,25 Revista llterar- 
artistică TV. Lumina noastră in 
lumina lumii. 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.. .

PROGRAMUL 2
LUNI, 11 NOIEMBRIE 1B74

ALO
Filmului (o-

Zilele filmului sovietic — 
SALVAREA : Casa 
rele 10; 12; 15; 17).

LOCOTENENT 
București (orele 9 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45) ; 
le 9,15 ; 11,30 ; " "
20.30) .

AFACEREA
GRU : Lumina
13,30 ; 16 ; 18,15 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

AGENTUL
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 , 16 ; :
20.30) , Scala (orele 9 : 11,15 ; : 
16 ; 18,30 ; 21) ; Excelsior 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 1

CEI ȘAPTE MAGNIFICI ! 
tival (orele 9,15; 12 : 15 ; :
20.30) ; Luceafărul (orele 8,30
13,30 ; 18 : 18,30 ; 21) ;
(orele 8,30 ; 11 ; 16 ; 18,30 ;

PARAȘUTIȘTII: Modern
13.30) .

TOM SAWYER : Capitol
9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ;
20.30) .

TATĂL RISIPITOR : Doina (ore-

COLOMBO : 
11 ; 13,15 ;
Patria (ore- 
16 ; 18,15 ;

PRINȚUL NE- 
(orele 9 ; 11,15 ;

; 20,30) ; Ferentari

STRANIU : Favorit 
18.15 ; 
13,30 ; 
(orele 
20,30).

Fes- 
17,45 ; 

i ; 11 ;
Modern 

21).
(ora

(orele 
18,15 ;

le 11,15; 13,30; 17,45; 20). Program 
pentru copii (orele 9,45; 15,15).

ALEXANDRU MACEDON : Vic
toria (orele 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19,30) ; 
Grivlța (orele 9 ; 12 ; 16 ; 
Gloria (orele 9 ; 12,30 : 16 ; :

ASTA SEARĂ DANSĂM 
FAMILIE : Timpuri Noi 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; :

PE ARIPILE VINTULUI : 
trai (orele 10 ; 14,30 ; 19).

DUHUL AURULUI : Buzești (o- 
rele 9 ; 18,15 ; 20,30) ; Cotroeenl
(orele 14 ; 16 ; 18 ; 20) ; Flamura 
(orele 15,45).

TUNURILE
Buzești (orele 
rul (orele 15,30 .

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 18 ; 20,15) ; Tomls (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 20,15).

POLIȚIA ACUZĂ, ----------
ACHITĂ ; Feroviar (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
18 : 18.30 : 20,45).

ANCHETA LA MARIENBAD : 
Popular (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

BARIERA: Tomls (ora 15,15).
FLOAREA DE PIATRĂ : Crln- 

gașl (orele 16 ; 18,15).

19.15) .
ÎN 

(orele
20.15) . 
Cen-

DIN NAVARONE:
11,45 ; 14) ; Vilto- 
; 19).

LEGEA
8.45 ; 

20,30) ; 
13,30 ;

EXTRAVAGANTUL DOMN DE
EDS : Hucegi (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

O MADONĂ IN PLUS : Drumul 
Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

ȘAPTE PĂCATE : Unirea (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

PĂCALĂ : Dacia (orele 9 ; 11,45 ; 
15 ; 17,45 ; 20,30).

RÎUL ROȘU : Lira (orele 15,11; 
17,45 ; 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI : Giulești (orele 20).

PLANETA SA1.BATICĂ : Ciu
lești (orele 15,30 ; 17,45) ;

RUY BLAS : Volga (orele
11,15 ; 13,30 ; 18 ; 20) ; 1
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; "

ȘAPTE ZILE: 
15,45).

FĂRĂ UN ADIO :
15.30 ; 17,45 ; 20).

JOE LIMONADA : 
le 15,30 : 18 ; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Floreasca (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) : Arta (orele 15,30 ; 17,45 ;
20).

VANDANA : Aurora (orele 9 ; 
12 : 16 ; 19.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Pro
gresul (orele 16 ; 18 ; 20).

țoreitJ 9 >
Miorița (o- 

18 ; 20,15).
Volga (ora

Pacea (orele

Cosmos (ore-

Miorița

Moșilor 
Rahova

UN COMISAR ACUZA : 
(orele 15,45).

GOANA DUPĂ AUR: 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; 
(orele 14 ; 16 ; 18 ; 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Munca (orele 16 ; 18 ; 20).

CONTESA WALEWSKA : Flacă
ra (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

PIELE DE MĂGAR : Vitan (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20).

NONA : înfrățirea (orele 16 ; 18 ;

PROGRAMUL 1

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Film serial: „Micii burghezi4'. 
Episodul II. 18.25 Bucureștiul azi. 
La două luni după începerea șco
lilor. 18,40 Cuprul. Documentar 
științific. 18,50 Partidului, inima și 
versul. 19.00 Muzică populară. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii: 
„Daktari44. 20,25 Treptele afirmă
rii. 20,50 Dialog. Angajare social- 
politică și afirmarea personalită
ții. 21,10 Telex. 21,15 Portativ ’74. 
21,55 Reportaj TV: Comoara din 
Buziaș. 22,05 Pagini de umor: „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea". 
22,30 închiderea programului.

16,00 Telex. 16,05 Emisiunile săp- 
tămînii. 16,15 Tinerii muzicieni în- 
tîmplnă Congresul partidului. 16,30 
Emisiune în limba maghiară. 19,00 
Tribuna TV. 19,20 1001 de seri: 
Heckle și Jeckle. 19.30 Telejurnal. 
Intîmpinăm înaltul Forum al parti
dului. 20.00 Anchetă TV. Capitala 
cu fața spre viitor. 20,35 Roman 
foileton: „Surorile Materassi". E-

Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy): VINO SĂ NE VEZI DISEA- 
RĂ — ora 19,30- A.R.I.A. (la Sala 
Palatului): CONCERT EXTRAOR
DINAR DE JAZZ (S.U.A.) — O- 
rele 18 șl 21; (la Sala Teatrului 
Național): TEATRUL ACADEMIC 
DE DRAMĂ „A. S. PUȘKlN“ DIN 
LENINGRAD CU Piesa AZILUL 
DE NOAPTE — ora 20.

• 1N FIECARE ZI NUMĂRUL CELOR CARE MOR DE 
FOAME este tot atît de mare ca al celor care au fost uciși în 
24 de ore, in medie, în timpul celui de al doilea război mon
dial. Afirmația aparține ambasadorului Columbiei in Italia, 
conducătorul delegației țării sale la Conferința Mondială a 
Alimentației. Este o realitate tulburătoare 
meditație. • UN RECORD LA... MAȘINA 
tilografa cehoslovacă Zdenka Steinerova a 
fără greșeli în text, bătînd la mașină 5 483 
minute. La acest concurs, la care au luat . _
din șapte țări, reprezentanții cehoslovaci au ocupat și primul 
loc pe echipe. A existat și un concurs de viteză la scrisul de 
mină. Concursul a fost cîștigat de o austriacă. • SCĂDEREA 
NUMĂRULUI DE TURIȘTI 1N SPANIA. In perioada ianua- 
rie-octombrie. Spania a fost vizitată de 27 712 453 turiști. Cifra 
este impresionantă dar ea relevă o scădere a numărului de 
vizitatori cu 11,4 la sută în raport cu aceeași perioadă a anu
lui trecut. • CONCURSUL MONDIAL AL FUMĂTORILOR 
DE PIPĂ s-a desfășurat la Toulouse. Fericitul cîștigător este 
un francez care a izbutit să fumeze ditt pipă 16 ore, 38 mi
nute, 49 secunde, timp în care a consumat 50 de grame de tu
tun. Performanța lui este superioară cu 2 ore 10 minute ve
chiului „record". • UN VULCAN FĂRĂ NUME SE DEZ
VOLTĂ. Vulcanologii indonezieni au semnalat noua erupție 
a unui vulcan apărut ,m urmă cu un an în apropiere de 
insula Lomblen. In cursul mai multor sute de ani muntele 
vulcanic a crescut sub apele mării. In timpul erupției din 
anul trecut el a ajuns la o altitudine de 10 metri deasupra 
nivelului mării, iar in prezent virful său are deja înălțimea de 
100 de metri. Procesul de creștere a vulcanului fără nume 
continuă • UN MAMUT... IN CURTEA CASEI. Ron Grif
fin, un locuitor din Lake City (statul Utah) a avut surpriza 
de a descoperi în timpul unor săpături pe care le-a făcut în 
curtea locuinței sale, scheletul unui mamut. Oamenii de ști
ință au evaluat vechimea oaselor ca fiind cuprinsă între 11 000 
și 20 000 de ani. • „CREȘTEREA COPILULUI IN VRE
MURI DIFICILE". Este titlul cărții pe care a publicat-o cu
noscutul medic pediatru american Benjamin Spock. S-ar pă
rea că autorul și-a modificat unele din părerile sale anterioare 
în ceea ce privește metodele de creștere și educate a copilu
lui. In noua sa carte, dr. Spock — cunoscut drept adept al 
„duhului blîndeț'i" — recomandă ca părinții să fie fermi de 
la început și să le impună celor mici din fragedă copilărie 
învățarea unor deprinderi și maniere civilizate.

care îndeamnă la 
DE SCRIS Dac- 
izbutit să copieze 
de semne în zece 
parte dactilografe

cîteva ore după de-La numai ___
misia colectivă a cabinetului de 
miniștri bolivian, președintele 
țării, generalul Hugo Banzer, a 
format un nou guvern „al or
dinii, muncii și disciplinei". 
Exercitîndu-și imediat preroga
tivele asumate, noua echipă mi
nisterială din La Paz a decre
tat suspendarea activității tutu
ror partidelor politice din țară 
și anularea mandatelor tuturor 
liderilor organizațiilor de masă 
cu caracter civic, sindical, pro
fesional. studențesc sau privat, 
ceea ce atrage automat amina- 
rea sine die a alegerilor gene
rale prevăzute pentru anul vii
tor. Simultan, guvernul bolivian 
a anunțat reorganizarea puterii 
judiciare și „distribuirea echi
tabilă a bogățiilor".

Măsurile luate corespund ce
rințelor formulate intr-un docu
ment al forțelor armate bolivie- 
ne remis sîmbătă președintelui 
tării și dat publicității îndată 
după demisia colectivă a ve
chiului guvern. Documentul cri
tică sever prezența unor repre
zentanți ai partidelor politice în 
funcții ale administrației de 
stat, acuzînd, în primul rînd. 
Mișcarea Naționalistă Revoluțio
nară (M N.R.) și Falanga So
cialistă Boliviană (F.S.B.) — 
foste partide de guvernămint — 
că promovau o politică de dez
orientare a națiunii, nerespec- 
tînd principiile „revoluției din 
august 1971“, care a instaurat 
actualul regim, și făcindu-se 
vinovate de deteriorarea situa
ției politice interne.
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