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Ca și conferințele organizații
lor județene de partid desfășu
rate zilele precedente, și cele 
care au avut loc ieri au consti
tuit un prilej de estimare lu
cidă, în profunzime, a rezulta
telor obținute pînă în prezent 
de organizațiile de partid din 
fiecare județ, de stabilire ri
guroasă a obiectivelor și sarci
nilor activității viitoare. La lu
crările lor au participat mem
bri și membri supleanți ai co
mitetelor județene de partid 
respective, delegați aleși la con
ferințele organizațiilor de partid 
din întreprinderi, orașe, muni
cipii, comune. Au fost prezenți, 
de asemenea, numeroși invitați 
— membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, reprezentanți ai 
organelor centrale și locale de 
stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești.

Din partea conducerii de 
partid, la conferințe au partici
pat tovarășii : la Argeș — 
Elena Ceaușescu ; la Alba — 
Dumitru Popescu ; la Hunedoa
ra — Emil Drăgănescu ; la Să
laj — Mihai Gere.

Conferințele de dare de sea
mă și alegeri marchează un mo
ment politic de o deosebită în
semnătate în ansamblul pregă
tirilor din preajma Congresului 
partidului. Ele prilejuiesc ana
lize de conținut, în spirit critic 
și autocritic, ale activității des
fășurate de organele și organiza
țiile de partid pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței naționale, a proprii
lor hotărîri.

Pe baza mandatului încredin
țat de zeci și zeci de mii de co
muniști pe care-i reprezintă la

ÎNTRECERE
CRONICĂ CE Nici o zi irosită în campania agricolă!
• MOINEȘTI

Sondorii de la unitățile 
Combinatului petrolier din 
Moinești au forat peste pla
nul acestui an 11 500 metri, 
în același timp, ei au eco
nomisit importante cantități 
de metal, sape de foraj și 
materiale de construcții. A- 
cest succes, care înseamnă, 
totodată, depășirea angaja
mentului asumat in cinstea 
Congresului al XI-lea al 
partidului, are la bază extin
derea la circa 70 la sută din 
obiective a procedeelor mo
derne de foraj.
• ROMAN

Siderurgiștii de Ia Uzinele 
de țevi din Roman au reali
zat, in cinstea apropiatului 
Congres al partidului, cel 
mai înalt indice de utilizare 
a mașinilor și agregatelor, 
sporind productivitatea la- 
minoarelor cu 4—10 tone 
țeavă pe zi. Aceasta a per
mis laminatorilor să realize
ze suplimentar, de la începu
tul anului și pină acum, 
peste 14 000 tone țevi din 
oțel, să livreze beneficiarilor 
externi importante cantități 
de prăjini grele și burlane 
de foraj, precum și țevi fără 
sudură în valoare de aproape 
14 milioane lei valută.
• ALBA IULIA

Realizînd în cinstea Con
gresului al XI-lea al partidu
lui cei mai ridicați indici de 
producție și productivitate, 
colectivul întreprinderii de 
produse refractare din mu
nicipiul Alba Iulia a îndepli
nit, de la începutul acestei 
săptămîni, sarcinile de plan 
pe 11 luni. Se apreciază că 
avansul de timp cîștigat 
creează premisele încheierii 
bilanțului activității produc
tive pe 1974 cu o producție 
suplimentară în valoare de 
peste 10 milioane lei. .

pitorească" - ediția 1974
Specialiștii Ministerului Turismului estimau, la începutul anu

lui, că țara noastră va fi vizitată în 1974 de circa 3,5 milioane 
persoane. Pe baza datelor statistice referitoare la perioada care 
a trecut din acest an se poate aprecia că această cifră va fi de
pășită cu circa 200 000.

Această evoluție nu face decît să confirme dezvoltarea conti
nuu ascendentă pe care a cunoscut-o în ultimii ani industria tu
ristică a României. în intervalul 1965-1972, de pildă, ritmul mediu 
de creștere a numărului de turiști sosiți în țara noastră a fost 
de circa 26 la sută, față de mai puțin de 8 la sută cît s-a înre
gistrat pe plan mondial la acest indicator. Dacă în 1965 România 
a fost vizitată de 670 000 turiști de peste hotare, în 1973 cifra 
acestora se ridica la aproape 3,35 milioane.

în perioada cincinalului următor, această industrie relativ tînă- 
ră în țara noastră va cunoaște o dezvoltare la fel de impetuoasă, 
în acest scop se va acționa în principal in direcția modernizării 
bazei materiale a turismului, îndeosebi în stațiunile montane 
și de tratament, în direcția îmbunătățirii și individualizării ser
viciilor în toate zonele, în așa fel încit această creștere intensivă 
să poarte amprenta specific locală a prestărilor turistice.

PE ORDINEA DE ZI A DEZBATERILOR

Deplina și entuziasta aprobare a docu
mentelor pentru Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român

Afirmarea unui act de voința a întregului 
popor: realegerea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român

conferințe, delegații au expri
mat aprobarea deplină a mem
brilor de partid, a întregului 
nostru ' popor față de proiectele 
de Program și de Directive, față 
de Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea, au ales 
noile organe județene de partid, 
au desemnat candidații pentru 
organele centrale ale partidu
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Drumul porumbului
de la cîmp

la baza de recepție
In ultimele zile în județul 

Alba tinerii au ieșit în număr 
mare la încărcatul și transportul 
roadelor pămîntului. Cei peste 
6 000 de tineri, în majoritate 
elevi, au putut fi întîlniți în 
cooperativele agricole de produc
ție, întreprinderile agricole de 
stat și stațiunile experimentale. 
Valoarea muncii lor, care se ri
dică la peste 500 000 de lei, în
globează în mare parte efortu
rile depuse la încărcatul, trans
portul și recoltatul porumbului.

Baza de recepție Partoș. In 
incinta bazei nu se află nici un 
știulete, ceea ce arată că întrea
ga cantitate de porumb transporta
tă pînă acum este adăpostită. Dar 
spațiile rămase încă goale ne fac 
să bănuim de la început că mai 
sînt însemnate cantități de po
rumb rămase pe cîmp. In
tr-adevăr, cooperativele agricole 
din Berghiu, Henig, Șard, Oarța 
de Jos mai au de predat canti
tăți importante. Cooperativa agri
colă de producție din Henig, de 
exemplu, din cele 147 tone de 
porumb cite trebuie să aducă în 
bază, nu a transportat decît 20 
de tone. O situație și mai critică 
întîlnim la C.A.P. Berghiu, care 
din cele aproape 400 tone po
rumb prevăzute a intra în bază, 
pînă la ora actuală nu a adus 
decît 70 de tone. 

lui și au dat glas voinței lor 
ferme ca tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu să fie reales în func
ția de secretar general al Parti
dului Comunist Român de către 
Congresul al XI-lea.

Amplele și fructuoasele dez
bateri desfășurate, pătrunse de 
Șpiritul responsabilității comu
niste, de o înaltă principialitate

a-

Duminică a fost o zi plină de 
lucru pentru toate unitățile agri
cole afluide la bazele de recep
ție din Unirea și Sebe.

In timp ce la aceste baze 
se înregistrau între 60 pînă la 80 
autocamioane încărcate cu po
rumb, la baza de recepție din 
Partoș în aceeași zi au fost în
registrate doar 2 autocamioane, 
de la C.A.P. Henig. Luni, la ora 
15, încă nu intrase în bază nici 
un autocamion sau remorcă. 
Șeful bazei, Nicoiae Vezan, era 
optimist, spunînd că de acum 
speră să vină „grosul". Era tre
cut de ora 16 cînd am părăsit 
baza de recepție din Partoș, dar 
încă nu se înregistrase nici o 
mașină. Greu de presupus că 
seara aveau să mai sosească.

Este ora 17,00 și ne 
flărn la baza de recepție. 
In curte întîlnim autocamioane, 
tractoare, remorci. Șoferii Nicoiae 
Susan, Gheorghe Cutean, Gheor
ghe Drăghici, Nicoiae Lăncrănjan 
sînt la a patra cursă. Fiecare a 
transportat cîte 20 de tone de 
porumb de la ferma Oiejda a 
I.A.S. Alba Iulia. De la această 
fermă se transportă ultimele 
cantități de porumb, ca de altfel 
și de la fermele din Galda și 
Pîchișa. Cantități însemnate de 
porumb mai sînt pe tarlalele 
fermelor din Streja și Teiuș. La 
ferma din Teiuș, zilnic, elevii 
liceului din localitate lucrează 
intens la încărcat și transport. 
Cele 11 cooperative agricole de 
producție afluide la baza 
de recepție, printre care 
amintim pe cele din Mihalț, 
Cricuri, Bucerdea, Teiuș, Stremț, 
Căput au transportat întreaga 
cantitate de porumb. La C.A.P. 
Cisteiul de Tirnave, unde mai 
sînt pe ctmp aproape 40 tone 
porumb, au fost mobilizați toți 
cooperatorii la încărcat și trans
port. Cele 6 autocamioane întîl- 
nite dau garanția că în maximum 
2 zile și această unitate încheie 
transportul porumbului. Așadar, 
acolo unde munca este bine or
ganizată nici rezultatele nu în- 
tîrzie să apară.

OVIDIU MARIAN
Foto: GH. CUCU.

și exigență, s-au soldat cu hotă- 
rîri care jalonează ferm activi
tatea organelor și organizațiilor 
de partid din județele respecti
ve. Ele stabilesc măsuri concre
te, un cadru organizatoric precis 
pentru perfecționarea activității 
economice și sociale, politice, 
organizatorice și educative, pen
tru îndeplinirea planului pe acest

INSPECTORATE FĂRĂ URECHI!
Ziarul nostru este, prin în

suși profilul său, profund le
gat de viața școlii, în care 
cresc aproape cinci milioane 
de tineri. De aceea, frecven
ța rubricilor dedicate proce
sului de învățămînt este mare 
în paginile noastre, ziarul 
elogiindu-l nu o dată pe omul 
de la catedră, de a cărui pri
cepere, pasiune și competen
ță depinde într-o foarte mare 
măsură succesul acțiunilor in- 
structiv-educative.

De data aceasta ne vedem 
însă nevoiți a reține atenția 
atît tovarășilor de la Ministe
rul Educației și Invățămîn- 
tului, cît și celor din condu
cerile unor inspectorate șco
lare județene că în ultima 
vreme ni se semnalează din 
diverse localități și un nu
măr de exemple de încălcare, 
uneori flagrantă, a regula
mentului cadrului didactic. 
In general, acestea se refe
ră la abateri de la morală 
(fie în relațiile dintre profe
sorii aceleiași școli, dar mai 
ales în relațiile lor cu elevii).

Ceea ce apare și mai curios 
este că atunci cînd sînt cer
cetate, sesizările duc la des
coperirea faptului că inspec
toratele județene ori nu știu 

an și pregătirea producției din 
anul Viitor, asigurarea condiții
lor necesare realizării cincina
lului înainte de termen, a sarci
nilor ce vor fi stabilite de Con
gresul al XI-lea. într-o înflă
cărată unanimitate de opinii, 
conferințele au adoptat hotărîri 
speciale — care se publică în 
continuare în paginile ziarului 
nostru — prin care se exprimă 
dorința fierbinte a comuniștilor, 
a întregului popor ca delegații 
la Congres să realeagă în func
ția de secretar general al P.C.R. 
pe tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

în cadrul conferințelor au fost 
alese noile comitete județene de 
partid, comisiile de revizie și 
s-au organizat colegiile jude
țene de partid.

în funcția de prim-secretari 
ai comitetelor 
au fost aleși 
geș — Ion
— George 
Hunedoara - 
la Sălaj — Laurean Tulai.

Conferințele au adoptat, de 
asemenea, telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu — vibrante 
mesaje care exprimă angaja
mentul de a transpune in viață, 
zi de zi, politica partidului, ho- 
tărîrile care vor fi adoptate de 
Congresul a! XI-lea.

iudețene de partid 
tovarășii : la Ar- 
Dincă ; Ia Alba 
Homoștean : la 

- Ioaehim Moga ;

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNOR SCRISORI 
DESPRE MORALITATEA CADRULUI DIDACTIC
nimic, ori se fac a nu ști. 
Așa a fost cazul, la sfîrșitul 
anului trecut, cînd în școli 
din Buzău, Brăila, Bacău se 
petreceau întâmplări despre 
care auzise toată lumea, sin
gurii care „nu știau" sau „tă
ceau" fiind... inspectorii șco
lari. Recent, o scrisoare din 
Ocna Mureș indica, de ase
menea, abateri grave la Cen
trul școlar de chimie, abateri 
care se continuau din anii 
trecuți (pe marginea lor vom 
publica un articol special), 
dar pentru care inspectoratul 
Alba nu găsise urechile nece
sare să le recepționeze. Avem, 
de asemenea, pe masă un nu
măr de scrisori cu același 
conținut: de la Liceul eco
nomic din Suceava (grosolă
nii din partea pedagogilor in
ternatului, folosirea elevilor 
în rezolvarea unor interese 
personale), de la Liceul „A- 
vram Iancu" din Brad (nesu- 
pravegherea elevilor nave
tiști), din satul Chier 493, co
muna Tîrnova, județul Arad

Raportul tinerilor către Congres

UN SUCCES
AL CONSTRUCTORILOR

DE PE VALEA
SEBEȘULUI
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IMPERATIVUL CALITĂȚII
9

Una dintre cele mai mari șl 
mai importante întreprinderi 
constructoare de utilaje și piese 
de schimb pentru industria de 
prelucrare a lemnului și a mate
rialelor de construcții — I.U.P.S. 
București — raporta încă pe da
ta de 5 august realizarea inte
grală a sarcinilor economice pe 
anul curent, Acest succes Ie cre
ează comuniștilor, celorlalți lu
crători ai întreprinderii, avansul 
optim pentru înfăptuirea anga
jamentului Capitalei, de a rea
liza cincinalul în patru ani și 
jumătate. între timp, însă, au 
fost puse în valoare noi rezer
ve interne, care au permis ca 
încă o dată, angajamentul să fie 
reformulat. Astfel, după un ul
tim bilanț, după ultimele calcu
le gosnodărești, cincinalul va fi 
îndeplinit în întreprindere, nu 
cu 6, ci cu nouă luni mai devre
me. Această devansare va în
semna un spor de producție in 
valoare de 250 milioane Iei.

— De cea mai mare importan
ță pentru activitatea uzinei noas
tre — ne declară tehnicianul Pe
tru Moșu. secretarul comitetului 
U.T.C. — este îndeplinirea nor
melor zilnice de nroducție și la 
parametrii calitativi ceruți, de 
către fiecare tînăr în parte. Sînt 
exigențe esențiale, cuprinse în 
programul partidului, în proiec
tul de Directive, în normele de 
etică și echitate socialistă. De ce 
vorbesc însă neapărat de tineri? 
Pentru că ei sînt mulți. și cu o 
Calificare destul de sumară, atît 
cît se poate dobîndi la cursurile

(încercări de atragere a fete
lor în aventuri amoroase etc.).

Sint scrisori pe care n-am 
avut încă răgazul necesar să 

. le analizăm în toate detaliile. 
Semnificativ este însă fap
tul că, în cele mai multe ca
zuri, semnatarii spun că s-au 
adresat mai întîi celor în 
drept să ve'ifice lucrurile, a- 
dică inspectoratelor școlare. 
„Zadarnic, ne scrie loan Mo
rar în sesizarea trimisă de la 
Arad, am încercat atît eu cît 
și Butaru Manasie, părintele 
unei alte eleve care la rîndul 
ei a dat declarație despre ce
le petrecute, să convingem pe 
tovarășul inspector general 
Gogu Gheorghe despre reali
tate ca să ia măsurile ce se 
impun. Ulterior ne-am adre
sat și Ministerului Educației 
și Învățămîntului, de la care 
nici pînă azi n-am primit nici 
un răspuns".

De ce, ne întrebăm, trebu
ie să fie un inspector „con
vins zadarnic" a analiza sta
rea de moralitate a cadrelor 
didactice și a lua măsurile 
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de scurtă durată. Ce am În
treprins ? S-a trecut la organi
zarea muncii în brigăzi de pro
ducție și educație comunistă, in 
toate secțiile, cu excepția pre
lucrărilor mecanice, unde tocmai 
acum pregătim înființarea lor. 
în cadrul brigăzilor, spiritul de 
colectiv este mult mai dinamic, 
pentru că rezultatul muncii bri
găzii, ca și cî.știgurile oamenilor 
depind de modul în care își in-

O INIȚIATIVĂ A COMU
NIȘTILOR Șl UTECIȘTI- 
LOR DE LA ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJE Șl 
PIESE DE SCHIMB - 

BUCUREȘTI

deplinește fiecare obligațiile 
personale.

Referindu-se Ia calitatea piese
lor turnate, de pildă, interlocu
torul nostru apelează la o situa
ție de ultimă oră : rebutul a 
scăzut de Ia 0,43 la sută, în 1971, 
la 0,2 Ia sută in acest an. Rreo- 
cuparea pentru asigurarea unor 
produse de calitate mereu mai 
bună, mai competitive, îmbracă 
însă la I.U.P.S. București forme 
multiple, pornite din același în
demn izvorit din documentele 
Congresului al XI-lea al Parti
dului, pentru mobilizarea tutu
ror energiilor în vederea creș
terii eficienței economice. Cinci 
controlori ai calității, cinci co
muniști — Gheorghe Staicu, Ni
coiae Florică, Danubiu Hanga- 
nu, Nicoiae Bădoiu și Gheorghe 
Velicu — au luat fiecare în pri
mire cite 10 tineri din secția 
prelucrări, propunîndu-și să le

CĂMINELE
STUDENȚEȘTI,
ACESTE CASE

DE BUNI GOSPODARI
• De la mica familie la 
marea familie • A te 
gospodări mai înseamnă 
și a vedea, a observa, a 
învăța • Legile nescrise 
ale conviețuirii • La 
critici vagi, rezolvări de 

aceeași natură

cuvenite ? Chiar dacă în u- 
nele cazuri s-ar descoperi și 
niște exagerări, atît ministe
rul cît și inspectoratele sînt 
obligate prin legile statului să 
răspundă oamenilor și să ve
gheze la puritatea climatului 
Școlar. Noi credem că analiza 
profilului moral al cadrului 
didactic trebuie făcută perio
dic, ea intrînd în atribuțiile 
primordiale ale inspectorate
lor ' și sîntem uluiți să con
statăm că, de pildă, într-o 
comună în care elevele năș
teau copii cu profesorii lor, 
locuitorii obligîndu-i să le ia 
în căsătorie, inspectorii au 
venit de multe ori, dar 
au analizat doar activitatea 
didactică a cadrelor și nu 
„alte aspecte", cum ni se 
justificau, de pildă, tovarășii 
de la Buzău.

Educarea continuă a edu
catorilor este o obligație per
manentă și de principiu. De 
la ea nu fac excepție nici 
măcar inspectorii I

EUGEN FLORESCU

Constructorii complexului 
hidroenergetic de pe Valea 
Sebeșului au înscris în cro
nica marii întreceri socialiste 
un succes remarcabil: stră
pungerea primei galerii de 
deviere a apei și începerea, 
cu o lună înainte de termen, 
a excavațiilor la caverna vii
toarei hidrocentrale electrice 
de la Gîlceag. Desfășurînd o 
activitate susținută pentru 
grăbirea execuției principale
lor obiective aferente prime
lor două hidrocentrale, pre
văzute să intre în funcțiune 
în cincinalul următor, mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
de pe acest vast șantier au 
efectuat, de la începutul a- 
nului, lucrări suplimentare tn 
valoare de peste 5 milioane 
lei.

ȚAgerpres)

asigure asistența tehnică perma
nentă, să-i ajute în organizarea 
locului de muncă, la întreținerea 
mașinilor, în însușirea tehnolo
giilor noi, în autocontrolul pie
selor lucrate. Rezultatele din 
ultimele luni ale celor 50 de 
tineri sînt net superioare celor 
anterioare.

— în plus, precizează inginerul 
Constantin Drăgan. șeful servi
ciului C.T.C., în vederea asigu
rării Unei calități optime, am 
introdus în toate sectoarele con
trolul interfazic, controlul cu a- 
parate de măsură moderne, con
trolul elaborării șarjelor de fon
tă și oțel. Am reușit astfel — 
continuă inginerul Drăgan — ca 
in tot cursul acestui an, să nu 
se rebuteze nici o șarjă de metal.

Pe alt plan, inițiativa comu
niștilor și uteciștilor viza înnoi
rea și modernizarea produselor, 
asimilarea unor utilaje noi, de 
mai mare randament și mai e- 
conomicoase. Grupa de proiec
tări și-a asumat răspunderea re- 
proiectării unor utilaje, mai vechi 
în fabricație, și îmbunătățirea 
parametrilor lor. Zdrobitorul de 
argilă, încărcătorul și descărcă- 
torul de coloană, malaxorul biax 
etc., au devenit mai suple, mai 
productive. A fost realizată o 
instalație de fabricat și trans
portat cărămizi, care produce în 
opt ore 24 000 bucăți, față de 
10 000 bucăți In vechea instala
ție. în afara creșterii producției, 
prin reproiectare și alte măsuri 
s-a obținut șt o importantă eco
nomie de metal : 260 tone in 
10 luni.

— Prin lansarea inițiativei 
„Fruntași în reducerea cheltuie
lilor materiale" — adaugă se
cretarul U.T.C. — s-au mai eco
nomisit pînă acum 350 000 kilo-

ROMULUS LAL

(Continuare tn pag. a lll-a)

Unde să-i cunoaștem pe stu- 
denți mai bine decît la ei a- 
casă ? în căminele studențești. 
Aici ei sint gazde și nu găzdu- 
iți, gospodari alcătuind o exem
plară colectivitate. Descoperi 
ospitalitatea încă de la intrarea 
în cămin, unde, în locul porta
rului, întîlnești pe studentul de 
serviciu. La căminul A.S.E., de 
pe strada Cihoschi, prin Ivana 
Corina am cunoscut-o pe pre
ședinta comitetului studențesc 
de cămin, Bărbulescu Jeana 
studentă în anul III la Comerț 
exterior. Ea ne-a introdus în 
intimitatea marii familii de stu
dente formată din peste 200 de 
fete Pe un perete, la intrare, 
gazeta „Sinziana" și „Oglinda" 
cu notele puse la curățenie în 
urma controlului camerelor. 
„Puteți să le vedeți, noi nu a- 
vem chei la camere și nici nu 
dorim sa avem. Ni se pare că 
smtem mai aproape astfel, că 
nu ne ascundem nimic, că nu 
ne izolam. Trebuie să fim gata 
oricind să primim oaspeți. Ci- 
teva fete din cercul Foto de la 
Student-club lucrează la Re
flectorul" căminului. Fotografii 
cu camera cea mai curată și 
n» Ofgr^fli CIi cea în care dom
nește dezordinea. „Cred că re
flectorul trebuie sg surprindă 
?iv.nU^ai ne«ativu> ei ș. pozi- 
făc^ndi?1?»” 51 schimbi oamenii 
«cmdu-le cunoscut și binele și 

Pa p.unerea lor față in fața^ Am primit acum o săptă- 
mma precizările privind parti
ciparea studenților la gospodă
rirea bazei materiale a învătă- 
mintului, la administrarea că
minelor și cantinelor. Nu am 
fost.. Șăsit? nepregătite. în 
multe din ideile cuprinse în a- 
ceste indicații am descoperit re
zolvări ale noastre. Nu trebuie 
să aștepți îndemnuri, impulsuri 
din afară pentru a înfrumuseța 
sau respecta locul în care tră
iești și înveți. Pentru că trăiești 
în ambianța pe care ți-ai crea- 
i~°. Căminele studențești nu 
sînt numai un simplu acoperiș 
sau adăpost, ci locul în care se 
face trecerea de la mica fami
lie, cea personală, la marea fa-

DOINA URICARIU

(Continuate in pag. a lll-aj
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Telegrame adresate C.C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Hotărîri ale conferințelor

• ARGEȘ
Din telegramă

Participanții la Conferința organizației 
județene Argeș a P.C.R., exprimind sen
timentele de nemărginită dragoste și recu
noștință ce ii animă pe cei peste 65 000 co
muniști, pe toți oamenii muncii din județul 
nostru, transmit conducerii partidului, dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu mult iubit și stimat al parti
dului și poporului, cele mai vii mulțumiri 
pentru modul strălucit în care vă ocupați 
de destinele patriei noastre dragi, pentru 
mărețele realizări obținute sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere, pentru viitorul 
minunat deschis patriei de documentele 
istorice ale celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, elaborate din inițiativa și cu 
contribuția dumneavoastră de inestimabilă 
valoare.

In consens de gindire și voință cu Între
gul partid și popor, participanții la con
ferință, toți comuniștii și oamenii muncii 
argeșeni își însușesc și susțin cu cea mai 
mare bucurie și satisfacție propunerea 
izvorîtă din înțelepciunea și dorința 
fierbinte a poporului ca dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător prestigios, marxist- 
leninist erudit, personalitate de mare 
prestanță pe plan intern și internațional, 
care ați îndeplinit in mod strălucit înaltele 
atribuții de partid și de stat cu care ați 
fost investit, să fiți reales la Congresul al 
XI-lea în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Avem convin
gerea fermă că această alegere pe care o 
face întregul partid și popor constituie o 
supremă garanție a înfăptuirii întocmai a 
cutezătorului program de dezvoltare mul
tilaterală a patriei, de creștere a bunăstării 
și înflorire a personalității umane. de afir
mare și mai puternică a României în marea 
familie a popoarelor lumii.

Vă raportăm, stimate tovarășe secretar 
general, că, pătrunși de înalta responsabili
tate ce ne revine, participanții la confe
rință au analizat cu toată răspunderea, 
critic și autocritic, activitatea desfășurată 
pină in prezent in industrie, agricultură, în 
toate domeniile stabilind în spiritul do
cumentelor de partid, măsuri ferme și fun
damentate pentru mai puternica angajare 
a comuniștilor, a tuturor organizațiilor de 
partid la înfăptuirea marilor sarcini ce ne 
revin în viitor.

Ne face deosebită plăcere să vă rapor
tăm. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
asemenea întregului popor, oamenii muncii 
din județul nostru înlimpină Congresul al 
XI-lea cu însemnate succese în muncă. Pe 
primele 10 luni ale anului un număr de 31 
întreprinderi au depășit planul producției 
globale cu 161,9 milioane lei, iar al pro
ducției marfă cu 208,6 milioane lei. De ase
menea, un număr de 15 întreprinderi au 
îndeplinit planul pe primii 4 ani ai cinci
nalului, iar planul la export ce revine ju
dețului nostru a fost în întregime realizat 
cu 3 luni mai devreme.

însuflețiți de dragoste fierbinte și de
votament nețărmurit față de partid, de 
perspectivele mărețe pe care le prefigu
rează documentele istorice ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R., noi, comuniștii arge
șeni, toți oamenii muncii din județul Argeș 
ne angajăm solemn, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să îndeplinim exem
plar sarqjnile și angajamentele din actualul 
cincinal, să ne mobilizăm toate forțele și 
energiile creatoare, să muncim cu elan și 
abnegație pentru a înfăptui exemplar toate 
prevederile ce revin Argeșului din Program 
și Directive pe perioada 1976—1980 și in 
perspectivă, să contribuim cu toată puterea 
brațelor și a minții, uniți strîns in jurul 
partidului, in jurul dumneavoastră, la edi
ficarea socialismului și comunismului in 
patria noastră — Republica Socialistă Ro
mania.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației județene Argeș a 

Partidului Comunist Român, exprimind 
voința tuturor comuniștilor, a tuturor lo
cuitorilor județului Argeș, puternic mani
festată cu prilejul tuturor adunărilor de 
partid și conferințelor comunale, orășenești 
și municipală, hotărăște să susțină cu toată 
căldura, cu nemărginit entuziasm propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales la Congresul al XI-lea în înalta 
funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Revoluționar dîrz, patriot înflăcărat, do
tat cu trăsături alese de conducător, cu 
clarviziune politică, rigoare științifică, spirit 
novator, cu exemplară cutezanță revolu
ționară, înzestrat cu o mare putere de 
muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu trăiește 
in inima și gîndul, în conștiința poporului 
într-o indisolubilă legătură cu marile în
făptuiri dobindite în acești ani de avîntată 
creație sub conducerea partidului, ca 
promotor al dezvoltării rapide și multila
terale a României contemporane, cu o con
tribuție esențială, nemijlocită la perfec
ționarea continuă a întregii noastre orga
nizări sociale, la prospectarea cutezătoare 
și stabilirea clară a direcțiilor de acțiune 
pentru a asigura patriei noastre un viitor 
strălucit.

înalt model de comunist de omenie, 
profund preocupat de afirmarea multilate
rală a personalității umane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu militează activ și are 
merite personale deosebite în promovarea 
fermă în viața economico-socială a princi
piilor democratismului socialist, a echității 
și justiției sociale, a înaltelor principii 
morale comuniste în prefigurarea omului 
de tip nou.

Eminent militant al mișcării comuniste și 
muncitorești, personalitate proeminentă a 
vieții internaționale contemporane, înalt 
purtător al năzuințelor de pace, înțelegere 
și colaborare care animă poporul român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu militează 
activ, cu fermitate și consecvență pentru 
instaurarea în lume a unor relații noi, pen
tru întărirea legăturilor de prietenie fră
țească și colaborare cu toate țările socia
liste, cu toate statele lumii, bazate pe ega
litate și respect al independenței și suve
ranității naționale.

Pentru toate aceste calități, pentru tot 
ce caracterizează dintotdeauna viața și 
activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
profund recunoscători pentru rezultatele 
minunate obținute in anii care au trecut 
de la Congresul al X-lea, ferm convinși că 
va asigura și pe viitor partidului și po
porului aceeași conducere înțeleaptă, cu
tezătoare, chibzuită, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Argeș, sînt mindri 
să susțină realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

In acest scop, Conferința organizației ju
dețene Argeș a P.C.R. dă mandat delegați
lor săi la Congresul al XI-lea să susțină 

și să voteze cu toată căldura realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Elena Ceaușescu, Ion Dincă. Nicolae Doi- 
caru, Aurel Duca, Gheorghe Gomoiu, 
Nicolae Ionescu, Valentin Ioniță. Dumitru 
Mihai, Nicolae Mihai, Florența Munteanu, 
Victor Naghi, Dumitru Petrescu, Constan
tin Stătescu.

• ALBA
Din telegramă

Delegații la conferința organizației jude
țene de partid Alba, reprezentînd cei aproa
pe 60 000 de comuniști, pe toți oamenji mun
cii de pe aceste străvechi meleaguri — ro
mâni, maghiari, germani — au analizat cu 
înaltă răspundere comunistă. în spirit critic 
și autocritic, activitatea desfășurată de co
mitetul județean, de organele și organiza
țiile de partid, pentru realizarea înainte de 
termen a actualului cincinal, stabilind mă
suri menite să asigure îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le vor reveni din isto
ricele documente ale Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

In marea și entuziasta întrecere socialistă 
care se desfășoară pentru înfăptuirea pla
nului cincinal înainte de termen, oamenii 
muncii din județul Alba marchează o pre
zență activă prin obținerea unor succese 
de seamă : îndeplinirea de către economia 
județului, cu 133 de zile mai devreme, a pla
nului la export pe primii 4 ani ai cincina
lului și cu 60 de zile a planului producției 
globale pe aceeași perioadă, asigurînd rea
lizarea, pină la sfîrșitul anului, a unei pro
ducții industriale suplimentare de peste un 
miliard lei. Pe cele 10 luni ce au trecut din 
acest an producția globală industrială a fost 
realizată în proporție de 101,6 la sută, pre
vederile Ia producția-marfă au fost depășite 
cu aproape 150 milioane lei, iar la export 
s-au livrat suplimentar produse în valoare 
de 58 milioane lei valută.

Conferința dă o înaltă apreciere și aprobă 
pe deplin întreaga politică internă și exter
nă desfășurată de partidul nostru, de Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român, 
în frunte cu dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de la Congresul al X-lea 
și pînă in prezent. Totodată, conferința a- 
probă întru totul proiectul de Program al 
partidului. Directivele pentru cincinalul 
1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a țării pînă în 1990. Te
zele Comitetului Central al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea — documente progra
matice de importanță istorică care prefigu
rează în mod magistral viitorul măreț și 
fericit al scumpei noastre patrii.

Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este cel mai devotat fiu 
al națiunii noastre, este comunistul^ clarvă
zător, care stă cu bărbăție, cutezanță și pri
cepere la cîrma celor mai înalte destine ale 
partidului și poporului. De aceea, în mod 
unanim și entuziast, respectînd mandatul 
încredințat de conferințele municipale, oră
șenești și comunale de partid, ne exprimăm 
din toată inima. împreună cu întregul partid 
și popor, hotărîrea și voința fermă de a 
susține propunerea ca la cel de-al XI-lea 
Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de secretar general 
al P.C.R. — act de statornică dragoste față 
de conducătorul revoluționar, de răspundere 
comunistă față de scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă Rorfiânia.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației județene de partid, 

in deplin acord cu hotăririle adunărilor și 
conferințelor de dări de seamă și alegeri, 
inmănunchind cele mai alese gînduri și sen
timente ale comuniștilor, ale tuturor celor 
care muncesc și trăiesc pe aceste strămo
șești și glorioase plaiuri ale Albei, dă o înal
tă apreciere vastei activități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, remarcabilelor sale calități de stră
lucit conducător, care-și închină cu devo
tament nemărginit și abnegație întreaga 
viață și activitate partidului și patriei, lup
tei pentru fericirea poporului, victoriei lup
tei revoluționare internaționale și unității 
forțelor antiimperialiste de pretutindeni, 
cauzei socialismului și frăției intre popoare, 
a triumfului progresului și păcii în lume.

Viguroasa personalitate de eminent revo
luționar și bărbat de stat, imensul prestigiu 
pe care l-a cîștigat secretarul general pe 
toate meridianele globului ii conferă cali
tatea de a fi cel mai vrednic și iubit fiu al 
poporului român. Exemplul său de muncă 
și viață, ridicat la valoare de simbol, sin
teza celor mai nobile trăsături ale poporu
lui nostru, constituie pentru comuniști, pen
tru întreaga națiune, o luminoasă călăuză 
în entuziasta activitate de ridicare a Româ
niei pe noi trepte de progres și civilizație.

Hotărîtoare sint contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, spiritul său revoluționar, 
înalta sa competență teoretică marxist-leni- 
nistă, rigurozitatea științifică în studierea 
și cunoașterea realităților patriei noastre, a 
legităților dezvoltării sociale in elaborarea 
grandiosului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, do
cument de o inestimabilă valoare teoretică 
și practică în care este prefigurat chipul de 
miine al patriei, viitorul ei minunat.

Conferința. în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii — români, maghiari, 
germani — din cuprinsul județului, hotă
răște ca delegații săi pentru cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. să susțină în unanimi
tate. prin votul lor, realegerea în funcția de 
cea 'mai mare răspundere, de secretar ge
neral al gloriosului nostru partid, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, strălucit conducă
tor. patriot și internaționalist înflăcărat, 
eminentă personalitate a vieții politice 
contemporane.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Maria Băcilă. Gheorghe Costea. George 
Homoștean, Ștefan Kiss, Romul Marta, 
Gheorghe Mărgineanu, Ion Mărgineanu. 
Dumitru Popescu, Nicodim Roșea, Andrei 
Gh. Sălăgeanu, Sterian Țîrcă.

• BOTOȘANI
Din telegramă

Dezbătind cu înalt simț de răspundere și 
profunde sentimente de patriotism proiec
tele de documente ce vor fi supuse Con
gresului al XI-lea al P.C.R., participanții 
la Conferința organizației județene de partid 
Botoșani, în numele a aproape 40 000 de 
comuniști, al tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste locuri străvechi ale Țării de Sus. 
exprimă cu entuziasm și legitimă mîndrie 

adeziunea deplină și atașamentul profund 
la. politica internă și externă a partidului 
și statului nostru, acordul total față de 
proiectul de Program al P.C.R., proiectul de 
Directive și Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea.

Toți participanții la conferință au dat o 
înaltă apreciere rolului esențial pe care îl 
aveți în elaborarea acestor documente, dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Trăsăturile definitorii pentru 
întreaga dumneavoastră activitate — clar
viziunea politică și cutezanța în gindire, 
marea capacitate de analiză și sinteză a fe
nomenelor din societatea noastră și din 
viața politică internațională, intransigența 
revoluționară, îmbinate cu un înalt uma
nism, cu patriotism fierbinte și internațio
nalism consecvent — se regăsesc cu fideli
tate în întregul conținut al documentelor 
pregătite pentru Congresul al XI-lea. Iată 
de ce, în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor din județ, participanții la con
ferință au dat mandat delegaților care ne 
vor reprezenta la cel de-al XI-lea Congres 
să susțină cu toată dragostea și căldura 
realegerea dumneavoastră în inalta funcție 
de secretar general al partidului.

Vă informăm, stimate tovarășe secretar 
general, că am analizat în spirit critic și 
autocritic, într-o atmosferă de înaltă exi
gență partinică, modul în care organele și 
organizațiile de partid se preocupă de în
făptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale, a celorlalte hotă
rîri de partid și de stat, precum și a pro
priilor noastre hotărîri. Vă raportăm că ju
dețul Botoșani a obținut in ultima perioadă 
rezultate importante in toate domeniile 
vieții economico-sociale. Anii de după Con
gresul al IX-lea au fost, ca și pentru în
treaga țară, anii cei mai rodnici din istoria 
acestor meleaguri.

In numele tuturor oamenilor muncii din 
județ, conferința exprimă mulțumiri pentru 
grija continuă pe care conducerea partidului 
și statului, dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe secretar general, o manifestați 
pentru dezvoltarea județului nostru. Ace
leași mulțumiri le exprimăm pentru preve
derile Directivelor, a căror materializare va 
asigura o producție industrială . globală de 
peste 10 miliarde lei, înregistrînd o creștere 
de 3,1 ori față de 1975, și un ritm fără pre
cedent in istoria acestor locuri.

Cu gindul și cu inima alături de dum
neavoastră, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sintem 
hotăriți să mobilizăm toate forțele, toate 
energiile, să muncim cu pasiune și abne
gație revoluționară pentru a da viață Pro
gramului ce va fi adoptat de cel de-al XI- 
lea Congres al partidului, pentru ridicarea 
României pe noi trepte de progres și civili
zație.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației județene de 

partid, exprimind voința și dorința unanime 
și fierbinți ale celor aproape 40 000 de co
muniști, ale tuturor muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor și celorlalți oameni ai mun4 
cii de pe aceste străvechi meleaguri româ
nești, susține cu căldură și entuziasm pro
punerea ca la Congresul al XI-lea să fie 
reales în înalta funcție de secretar general 
al partidului cel mai iubit fiu al poporului 
român — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Această voință unanimă reflectă profunda 
prețuire pe care toți cei ce trăiesc și muncesc 
în cuprinsul județului — alături de întregul 
popor — o acordă activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în decursul 
întregii sale vieți, consacrată binelui po
porului, cauzei revoluționare, construirii 
socialismului și comunismului, afirmării 
libere și independente a României între 
Celelalte popoare!

Hotărîrea noastră izvorăște din convin
gerea nestrămutată că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întrunește în mod strălucit toate 
Calitățile ce se cer funcției supreme de 
conducere în partid! începînd cu Congresul 
ăl IX-lea și continuînd cu cel de-al X-lea, 
din inițiativa sa, în întreaga viață socială 
s-a imprimat un puternic suflu de dina
mism, un spirit creator deschis noului, un 
profund realism politic.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar general al 
partidului reprezintă o garanție sigură a 
amplificării realizărilor de pină acum, o 
chezășie a înfăptuirii cu succes a hotărîri
lor Congresului al XI-lea, a înălțării tot. 
mai mindre a României sub soarele socia
lismului și comunismului.

Candidați! pentru organele 
centrale ale partidului

Dumitru Capoianu, Elvira Chirica, Ioan 
Cumpănașu, Petre Duminică, Vasile Focșa, 
Gheorghe Ghinea. Tudor Ionescu, Georgeta 
Podaru, Constantin Popescu.

• CARAȘ-
SEVERIN

Din telegramă
In numele celor peste 43 000 de comuniști 

și al celorlalți oameni ai muncii de pe 
aceste meleaguri, Conferința organizației 
județene Caraș-Severin a Partidului Co
munist Român iși exprimă totala adeziune 
și aprobă in unanimitate proiectul de Pro
gram și proiectul de Directive, Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea, 
care stabilesc în mod strălucit tabloul 
insuflețitor al dezvoltării patrie; pe o pe
rioadă îndelungată, prefigurează cu clar
viziune științifică societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată și înaintare a României 
spre comunism.

Exprimind voința comuniștilor și a ce
lorlalți oameni ai muncii din județul Ca
raș-Severin, conferința organizației județe
ne, la fel ca întregul nostru partid și po
por. dă o înaltă apreciere contribuției teo
retice și practice pe care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o aduce la fundamentarea poli
ticii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, la îmbogățirea tezaurului în
vățăturii marxist-leniniste, cu teze și idei 
originale. Conferința încredințează delega
ților organizației județene la cel de-al XI- 
lea Congres mandatul de a-1 alege pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre socialiste, în inalta func
ție de secretar general al Partidului Co
munist Român. Sintem ferm convinși că 
avîndu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea conducerii partidului vom obține și 
de acum înainte succese hotărîtoare în 
făurirea viitorului luminos al patriei, a ci
vilizației socialiste și comuniste.

Delegații la conferință raportează con
ducerii partidului că oamenii muncii din 
județ, aplicind neabătut în viață prețioasele 
indicații pe care dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați 
dat cu prilejul vizitei de lucru făcute în 
Caraș-Severin, îndeplinesc cu succes sar
cinile ce le revin din actualul cincinal. In 

anii'1971—1974 s-a realizat, peste prevede
rile planului, o producție industrială supli
mentară în valoare de aproape 1,1 miliarde 
lei.

Conșlienți că înfăptuirea obiectivelor 
fixate pentru cincinalul 1976—1980 trebuie 
să p'ornească de la realizările de pină 
acum, conferința se angajează să pună 
în valoare mai deplin energia, talentul și 
spiritul creator ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din județ, spre a încheia 
actualul plan cincinal în 4 ani și 9 luni.

în numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din Caraș-Severin — români 
germani, sîrbi. maghiari și de alte naționa
lități — conferința organizației județene de 
partid asigură Comitetul Central al parti
dului, pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom milita cu fer
mitate revoluționară și răspundere comu
nistă pentru aplicarea in viață a documen
telor Congresului al XI-lea.

Hotărîrea Conferinței
Conferința pentru dare de seamă și ale

geri a organizației județene de partid Ca
raș-Severin, întrunită astăzi 13 noiembrie 
1974, dă glas sentimentelor comuniștilor, ale 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri — români, germani, sîrbi, 
maghiari și de alte naționalități — de pro
fundă dragoste și prețuire față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, acordă o înaltă 
apreciere activității sale neobosite desfășu
rate in funcțiile de cea mai înaltă răspun
dere pe care i le-a încredințat partidul.

Activitatea exemplară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — patriot înflăcărat, mi
litant și conducător revoluționar strălucit, 
luptător dăruit binelui și fericirii poporu
lui român — se îmbină indisolubil cu acti
vitatea partidului, cu înflorirea patriei 
noastre — România socialistă. înzes
trat cu alese însușiri — cutezanță și mo
destie, dragoste pentru țară și popor, o ex
cepțională putere de muncă — ideile sale 
creatoare, a căror substanță iși trage seva 
din contactul nemijlocit cu clasa munci
toare. cu țărănimea și intelectualitatea, cu 
întreaga națiune socialistă, iși găsesc o con
firmare clară în cursul mereu înnoitor pe 
care îl cunosc activitatea partidului și sta
tului, viața societății noastre.

Cel mai iubit fiu al poporului român este 
astăzi una din personalitățile marcante ale 
lumii contemporane. Unul din izvoarele 
prestigiului de care se bucură țara noastră 
în rîndul națiunilor lumii îl constituie acti
vitatea desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru fundamentarea și ela
borarea politicii noastre externe.

Cunoscînd bine activitatea sa laborioasă 
desfășurată în cadrul conducerii partidului, 
calitățile sale de militant și conducător re
voluționar, Conferința organizației județene 
Caraș-Severin a P.C.R. adoptă, în unani
mitate, propunerea exprimată in toate or
ganizațiile de partid și de întreaga popu
lație a acestor meleaguri, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în inalta 
funcție de secretar general al P.C.R. și iși 
exprimă convingerea că această alegere 
constituie o garanție a înfăptuirii cu suc
ces a Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Anton Breitenhofer, Nicolae Bușui, Tran
dafir Cocirlă, Iuliana Duda, Traian Dudaș, 
Radu Enache. Constantin Matei, Nicolae 
Mănescu, Călin Mihăileanu, Țvetco Milano- 
vici, Vasile Patilineț, Maria Roșea, Con
stantin Savu.

• HUNEDOARA
Din telegramă

Conferința organizației județene de partid 
Hunedoara, dind expresie gindurilor pro
funde și sentimentelor unanime ale celor 
peste 78 000 comuniști, ale puternicului de
tașament al clasei muncitoare din întreprin
deri și de pe șantiere, ale țărănimii, inte
lectualității, ale tuturor oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri ale patriei noastre 
socialiste, vă adresează dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, un 
fierbinte mesaj de stimă, adîncă prețuire si 
înaltă recunoștință pentru tot ceea ce reali
zați, in scopul propășirii României socia
liste, al fericirii și bunăstării poporului 
nostru, al triumfului cauzei socialismului și 
păcii în lume. Din adîncul conștiinței noas
tre comuniste, reafirmăm și cu acest prilej 
deplina aprobare și nestrămutata încredere 
față de politica internă și externă a parti
dului și statului, hotărîrea de a acționa 
neabătut pentru înfăptuirea grandiosului 
program de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Desfășurîndu-și lucrările în climatul de 
impresionantă activitate creatoare, determi
nat de istoricul eveniment care domină 
viața politică și socială a țării — Congresul 
al XI-lea al partidului nostru comunist — 
conferința iși exprimă adeziunea sa totală 
la proiectul Programului Partidului Comu
nist Român, la Directivele Congresului și 
la Tezele Comitetului Central al P.C.R. — 
documente de o excepțională însemnătate 
teoretică și practică care îmbogățesc gîn- 
direa revoluționară marxist-leninistă cu noi 
teze și concluzii, expresie a preocupărilor 
clarvăzătoare ale conducerii partidului, per
sonal ale dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru edificarea 
socialismului și comunismului în România, 
pentru realizarea celor mai nobile idealuri 
ale clasei muncitoare, ale aspirațiilor între
gului nostru popor de libertate, progres și 
civilizație.

In consens cu voința tuturor comuniștilor, 
a populației județului, a întregii noastre 
națiuni, conferința organizației județene de 
partid Hunedoara dă mandat delegaților la 

• Congresul al XI-lea al partidului de a ex
prima în marele forum al partidului dorința 

’noastră fierbinte ca dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, cel mai înflăcărat co
munist și patriot român, să fiți reales in 
înalta funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Hotărîrea noastră 
— a minerilor și metalurgiștilor, energeti- 
cienllor și constructorilor, țărănimii și inte
lectualității, a tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de alte națio
nalități din această strămoșească vatră a 
patriei — se întemeiază pe convingerea că. 
avîndu-vă în continuare secretar general al 
partidului nostru, vom desfășura pe planuri 
mult superioare opera începută de dumnea
voastră odată cu Congresul al IX-lea al 
partidului, vom înfăptui pe deplin visurile 
de aur ale înaintașilor, noul destin comu
nist al patriei.

Avînd mandatul comuniștilor, ce ne-au 
ales să participăm la lucrările acestei con
ferințe, vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de totala prețuire și recunoștin
ță față de remarcabila activitate ce o des- 
fășurați, de aprobarea entuziastă pe care 
toți oamenii muncii din județ o dau docu
mentelor deschizătoare ale unei noi etape 

istorice de neasemuită măreție pentru po
porul român, ce vor fi adoptate de Congresul 
al XI-lea al partidului, hotărîrea de a în
deplini in mod exemplar sarcinile ce vor 
reveni județului Hunedoara pentru asigu
rarea progresului material și spiritual al 
patriei, pentru edificarea comunismului in 
România.

Hotărîrea Conferinței
Cu cele mai alese și înălțătoare senti

mente de fierbinte patriotism și nețărmu
rită dragoste față de partid, care animă azi 
întreaga ființă a celor ce trăiesc și mun
cesc pe străbunele meleaguri hunedorene, 
conferința organizației județene de partid 
exprimă stima profundă și nemărginitul 
respect pentru iubitul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, comunistul și 
omul de numele căruia se leagă marile 
izbinzi dobindite de popor în opera de 
înălțare a mărețului edificiu al societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe pămin- 
tul românesc, inițiatorul grandiosului Pro
gram de înaintare a României spre comu
nism.

Din vasta și clocotitoarea activitate desfă
șurată ca secretar general al partidului și 
președinte al Republicii, pentru fericirea 
poporului român, pentru soluționarea in 
folosul oamenilor muncii a marilor pro
bleme ce confruntă lumea contemporană, 
se desprind nobilele virtuți ale unei pro
eminente personalități politice, și de ilustru 
ginditer marxist-leninist. cutezător luptător 
revoluționar, patriot înflăcărat și interna
ționalist consecvent, strălucit militant al 
mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, promotor consecvent al prieteniei, 
colaborării și păcii între popoare. Gîndirea 
sa înaripată și activitatea sa plină de patos 
revoluționar se identifică în cel mai înalt, 
grad cu aspirațiile clasei noastre munci
toare, cu interesele vitale ale poporului, 
sînt dovada supremă a devotamentului și 
înțelepciunii cu care slujește partidul, po
porul, România, cauza socialismului și co
munismului in lume.

Acordînd cea mai înaltă apreciere și 
prețuire nobilelor sale trăsături de strălucit 
conducător de partid și de stat, ce întru
chipează cele mai alese virtuți ale clasei 
noastre muncitoare, ale întregului nostru po
por, conferința organizației județene de 
partid Hunedoara, dind glas voinței unani
me exprimate in toate adunările și confe
rințele de dări de seamă și alegeri ce au 
avut loc în județ, dorinței arzătoare a mi
nerilor, siderurgiștilor, constructorilor, ță
ranilor și intelectualilor, a tuturor cetățeni
lor hunedoreni, hotărăște și dă mandat dele
gaților la Congresul al XI-lea al P.C.R. să 
susțină și să voteze cu toată căldura și din 
adîncul inimii realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de 
secretar general al P.C.R.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Bujor Almășan, Ștefan Almășan, Virgil 
Cazacu, Iulian Costescu, Loghin Dines, Oc
tavian Groza, Suzana Gâdea, Alexandru 
Heinrich, Maria Mitrofan, Ioaehim Moga, 
Clement Negruț, Ion Niță, Ion Nicolescu, 
Costache Trotuș.

• MARAMUREȘ
Din telegramă

Desfășurată în climatul de puternic avînt 
creator în care este angajat, sub conduce
rea partidului, întregul nostru popor, 
climat generat de conștiința unei participări, 
fierbinți la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie, conferința organizației județene Ma
ramureș a Partidului Comunist Român a 
dezbătut cu profundă exigență și înaltă 
responsabilitate comunistă activitatea des
fășurată de organizațiile de partid, de co
muniști, de către toți oamenii muncii — 
români, maghiari și de alte naționalități 
— din județ pentru înfăptuirea politicii 
partidului în toate sferele activității econo
mico-sociale.

Conferința județeană, ca și adunările ge
nerale și conferințele de dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de partid din ju
deț au dezbătut pe larg proiectele de Pro
gram și de Directive. Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru Congres, exprimîndu-și totala ade
ziune față de conținutul lor, precum și ho
tărîrea fermă, nestrămutată de a-și închina 
întreaga capacitate și putere de muncă în
făptuirii nobilelor idealuri prefigurate în 
mod științific în aceste documente.

Hotărîrea și voința noastră unanimă își 
au temeiuri obiective în bilanțul rodnic cu 
care oamenii muncii din Maramureș întîm- 
pină apropiatul Congres, prilej fericit de 
a vă raporta, iubite tovarășe secretar gene
ral, că în perioada parcursă din actualul 
cincinal, în industria județului s-a înregis
trat o depășire a producției globale de peste 
1,2 miliarde lei, ceea ce a determinat reali
zarea planului producției globale pe 4 ani, 
în ziua de 7 septembrie a.c. Ritmul mediu 
de sporire a producției industriale a fost, 
în cei 4 ani, cu 2,2 la sută superior celui 
prevăzut inițial, iar în ultimii 2 ani cu 7 la 
sută.

Este o satisfacție pentru noi faptul că, 
datorită îndeplinirii ritmice, an de an. a 
sarcinilor de plan, a efortului general de ridi
care la cote calitativ superioare a întregii 
activități, organizația județeană de partid a 
ocupat, în întrecerea socialistă, locul II pe 
țară în 1972 și locul V în 1973, iar consiliul 
popular județean a obținut, în ultimii doi 
ani, locul I în întrecerea Organizată între 
consiliile populare județene. Și bilanțul 
realizărilor obținute în acest an se înscrie 
pe aceleași coordonate. Planul producției 
globale industriale pe 10 luni este îndepli
nit în proporție de 103,1 la sută. In agricul
tură s-au obținut, de asemenea, rezultate 
pozitive, mai ales în dezvoltarea zootehniei 
și pomiculturii. Realizări semnificative s-au 
înregistrat și în celelalte sfere ale activi
tății economico-sociale.

Ca semn al recunoștinței pentru felul în 
care acționați clipă de clipă în slujba în
floririi patriei socialiste, a prosperității na
țiunii noastre, pentru înălțătorul dumnea
voastră exemplu de patriotism, conferinței 
noastre îi revine marea cinste de a reafir
ma voința și hotărîrea unanimă exprimate 
de comuniști în adunările și conferințele de 
dări de seamă, de toți oamenii muncii ma
ramureșeni, ca dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit și stimat 
fiu al partidului și poporului nostru, să fiți 
reales în inalta funcție de secretar general 
al Partidului Comhnist Român. Vedem în 
această realegere o garanție pentru trium
ful înaltelor idealuri ale comunismului pe 
pămîntul României.

Hotărîrea Conferinței
Intr-un spirit de puternic entuziasm, 

conferința organizației județene de partid 
Maramureș, dind glas voinței unanime și 
dorinței fierbinți a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de națio

nalitate, exprimate în toate adunările gene
rale și conferințele de partid, hotărăște să 
susțină propunerea ca la Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român to
varășul Nicolae Ceaușescu — fiu iubit al 
națiunii noastre socialiste — să fie reales 
în înalta funcție de secretar general al 
partidului.

Adeziunea deplină a tuturor maramure
șenilor la această hotărire, exprimată și cu 
prilejul recentei vizite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe meleagurile noastre, izvorăște 
din cele mai profunde sentimente de stimă, 
de dragoste și de prețuire față de revoluțio
narul încercat, față de patriotul și interna
ționalistul consecvent care este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de activitatea căruia 
sint legate cele mai semnificative înfăptuiri 
ale poporului nostru pe calea făuririi noii 
societăți, creșterea fără precedent a presti
giului României socialiste în viața politică 
internațională.

Realegerea de către cel mai înalt forum 
al comuniștilor români, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ca secretar general al partidului, 
constituie o binemeritată recunoaștere a în
delungatei și prestigioasei sale activități 
puse în întregime în slujba intereselor fun
damentale ale poporului român și, totodată, 
o chezășie sigură a înfăptuirii grandiosului 
program de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Gheorghe Blaj, Lucreția Cristea, Vasile 
Dancoș, Gheorghe Dobra, Aurel Duma, 
Florea Dumitrescu, Jănos Fazekas, Vaier 
Gabrian, Teodor Marinescu, Gheorghe Pop, 
loan Ulici, Gâza Vida.

• SĂLAJ
Din telegramă

Conferința organizației județene de partid 
Sălaj, desfășurindu-și lucrările într-o at
mosferă de inaltă responsabilitate comu
nistă, a analizat, in spirit critic și autocritic, 
modul în care organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, s-au preocupat și se pre
ocupă de înfăptuirea hotăririlor adoptate de 
Congresul al X-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului și a stabilit măsurile po- 
litico-organizatorice pentru traducerea e- 
xemplarâ în viață a mărețelor sarcini ce 
revin județului nostru din istoricele docu
mente pregătitoare ale Congresului al XI- 
lea al P.C.R.

Reprezentînd voința fermă și hotărîrea 
unanimă a comuniștilor, oamenilor muncii 
— români și maghiari — din acest înfloritor 
ținut românesc, participanții la conferință iși 
exprimă din adincul ființei lor totala ade
ziune și deplina aprobare față de proiectele 
de Program și de Directive, față de Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea, 
documente care definesc cu clarviziune ști
ințifică direcțiile fundamentale ale edifică
rii socialismului și comunismului pe pămin- 
tul patriei noastre dragi.

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Sălaj, alăturindu-se cu toată dragos
tea și căldura voinței unanime a întregului 
nostru popor, susțin din adîncul inimii pro
punerea ca dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat 
fiu al țării, înflăcărat patriot și conducător 
comunist, să fiți reales la cel de-al- XI-lea 
Congres al P.C.R. în înalta funcție de se
cretar general al partidului. Gindirea pro
fundă și dinamismul ce vă caracterizează, 
inalta dumneavoastră capacitate de analiză 
și sinteză constituie o garanție sigură a în
făptuirii cu succes a grandiosului program 
ce va fi adoptat de înaltul forum al comu
niștilor — Congresul al XI-lea. al -P.C.R.

Hotăriți să întîmpine Congresul al XI-lea 
al partidului cu noi și însemnate succese in 
toate domeniile de activitate, în numele co
muniștilor, al tuturor sălăjenilor, . partici
panții la conferință vă raportează, stimate 
tovarășe secretar general, că planul produc
ției globale industriale pe cele 10 luni ale 
anului în curs a fost îndeplinit in proporție 
de 102,7 la sută, al producției marfă în pro
porție de 103,6 la sută, al productivității 
muncii în proporție de 100,6 la sută. Ca 
urmare a eforturilor depuse s-a realizat o 
producție globală industrială suplimentară 
în valoare de peste 30 milioane lei.

Sintem conștienți că organizației județene 
de partid, colectivelor de oameni ai muncii 
din județul nostru, le revin sarcini mărețe 
în perioada ce urmează. Vă promitem so
lemn, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să milităm neabătut, prin creș
terea rolului conducător al fiecărei organi
zații de partid, pentru a valorifica în cel 
mai înalt grad condițiile create, resursele 
umane și materiale de care dispunem.

Hotărîrea Conferinței
In deplin consens cu hotăririle adunărilor 

și conferințelor de dări de seamă și alegeri, 
cu voința neclintită a comuniștilor, oameni
lor muncii — români și maghiari — ce tră
iesc și muncesc înfrățiți pe aceste frumoase 
meleaguri, conferința organizației județene 
Sălaj a P.C.R. susține cu deosebită căldură 
și adîncă mindrie patriotică propunerea ca 
la apropiatul Congres, să fie reales ca secre
tar general al partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al po
porului român, înflăcărat patriot și condu
cător comunist, militant neobosit pentru 
cauza păcii, prieteniei și colaborării intre 
popoare.

Voința și hotărîrea noastră unanimă izvo
răsc din înaltele sentimente de stimă și 
prețuire, de vie recunoștință și profundă 
admirație față de remarcabilele calități și 
merite pe care le are tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și fundamentarea 
științifică a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, în abordarea 
creatoare și soluționarea realistă a sarcini
lor esențiale, hotărîtoare, ce au stat și stau 
în fața națiunii noastre socialiste.

Ingemănind în chip magistral toate cali
tățile și virtuțile, năzuințele și aspirațiile po
porului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acționat permanent, cu înaltă răspundere 
patriotică și internaționalistă, pentru inde
pendența și suveranitatea patriei noastre 
dragi, pentru accelerarea dezvoltării Româ
niei socialiste spre comunism, drum con
turat cu deosebită claritate și precizie ști
ințifică în Programul partidului.

Comuniștii, oamenii muncii din Sălaj vor 
urma cu credință înaltul exemplu de dărui
re și devotament, de înaltă conștiință și 
responsabilitate comunistă, pe care-1 oferă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, își vor uni și 
mai mult eforturile pentru a fi mereu la 
înălțimea marilor sarcini pe care le au de 
înfăptuit.

Candidați! pentru organele 
centrale ale partidului

Gheorghe Chivulescu, Mihai Gere. Mlhnea 
Gheorghiu, Ilarie Gîrjoabă, Alexa Ilieș, Le- 
tiția lonaș, Emil Nicolcioiu, Ioan Papp, 
Laurean Tulai.
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TELEGRAMĂ
Comitetul Central al Partidului Comunist Român a trimis celui 

de-al IV-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Berlinul 
occidental următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor, al oamenilor muncii din Republica 

Socialistă România, Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român vă adresează dumneavoastră, delegaților la cel de-al 
IV-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Berlinul occiden
tal, tuturor membrilor partidului și oamenilor muncii un cald 
salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie și 
solidaritate.

Poporul român urmărește cu interes și cu sentimente de sim
patie și solidaritate internaționalistă activitatea pe care o desfă
șoară partidul dumneavoastră în afirmarea și susținerea intere
selor fundamentale ale oamenilor muncii din Berlinul occiden
tal, pentru unitatea de acțiune a tuturor forțelor muncitorești, 
democratice și progresiste în lupta pentru bunăstare și progres 
social, pentru triumful țelurilor nobile ale păcii, democrației și 
socialismului.

Comuniștii români, aflați în preajma Congresului al XI-iea al 
Partidului Comunist Român, eveniment de o excepțională însem
nătate în viata partidului și a întregului nostru popor, cu pro
funde semnificații pentru mersul înainte al României pe calea 
socialismului și comunismului, vă urează, dragi tovarăși, succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră și 
in traducerea in viață a hotăririlor pe care le veți adopta.

Ne exprimăm convingerea că bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre partidele noastre, întemeiate pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, ale egali
tății in drepturi, respectării independenței și ale neamestecului 
în treburile interne, se vor dezvolta in continuare în folosul 
celor două partide, al unității mișcării comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

PRIMIRI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit, 
joi după-amiază, pe Muhamed 
Berberovici. președintele Co
mitetului Federal pentru In
formații, membru al guvernului 
R.S.F. Iugoslavia, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

în timpul convorbirii au fost 
relevate bunele relații statorni
cite între România și Iugoslavia, 
evidenții'ndu-se faptul că reali
zările remarcabile obținute de 
cele două țări în construcția noii 
societăți creează ample pers
pective dezvoltării colaborării 
și cooperării pe multiple pla
nuri româno-iugoslave. în folo
sul și spre binele ambelor po
poare. al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

La primire, desfășurată într-o 
ațmosferă caldă, prietenească, 
au participat Ion St. Ion. se
cretar general al guvernului, și 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost prezent Petar Dodik, 
ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

în cursul zilei de joi, primul 
ministru al guvernului, Manea 
Mănescu, a primit pe Chalichai 
Choonhavan. adjunct al minis
trului afacerilor externe, mem
bru al guvernului tailandez. 
Oaspetele a fost însoțit de Pra- 
song Sukhum, adjunct al minis
trului comerțului, de Prokaipat 
Judhusaphon, adjunct al minis
trului industriei, și Phon Wan- 
namethee, secretar general la 
Ministerul Afacerilor Externe.

în cadru! întrevederii. au 
fost abordate probleme privind 
stadiul actual al relațiilor țomâ-, 
no-tailandeze și posibilitățile 
dezvoltării colaborării economi
ce, îndeosebi in industriile ex
tractivă, energetică, siderurgică, 
construcțiilor de mașini, trans
porturi și in alte domenii de 
interes reciproc, a schimburilor 
comerciale, precum și căile și 
mijloacele de acțiune pentru ex
tinderea acestor raporturi.

Lâ primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au partici
pat Ior> St. Ion, secretar gene
ral al guvernului, Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului A- 
facerilor externe, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării

CĂMINELE STUDENȚEȘTI
(Urmare din pag. I)

milie, colectivitatea. Aici se în- 
tîlnese caractere, regiuni geogra
fice, mentalități, tipuri de educa
ție diferită". „De aceea anul I 
creează mai multe probleme cu 
integrarea, curățenia" ne spune 
Ahghel Virginia, președintă la 
căminul de fete de pe Dionisie 
Lupu. „E o perioadă de adap
tare pe care n-o privesc cu în
găduință. Sînt foarte atentă și 
le spun mereu că a fi civilizat 
nu inseamnâ a avea un com
portament ciyilizat numai cu 
oamenii ci și față de obiecte, 
aparținindu-ți sau fiind proprie
tate comună. Apar probleme, 
mentalități diferite se ciocnesc : 
individualismul, egoismul, ca
racterele de tipul „fetița ma
mei". în cămin asimilezi acele 
legi nescrise, liber consimțite, 
necesare unei perfecte convie
țuiri; Aici înveți să trăiești 
printre oameni. Te lovești _de 
problema spațiului, a utilizării 
lui raționale, înveți să respecți 
programul celuilalt, cunoști in
teresele mici și mari ale colec
tivității. Descoperi ceremonialul 
gesturilor mărunte de la poli
tețe la așezarea unui covor în
tors, pină la punerea lucrurilor 
în ordine. Așezi o floare, pui un 
tablou pe perete, faci curat și, 
undeva, in spatele acestor ges
turi cotidiene, se află corola
rul lor. bunul simț, sentimentul 
responsabilității. A-ți organiza 
bine viața, a te autogospodări 
în cămin, înseamnă a deveni apt 
pentru viața socială. Timpul de 
studiu, timpul consacrat proble
melor de administrare și orga
nizare, timpul acordat propriei 
persoane și cel acordat colecti
vității. înveți din experiența 
celorlalți. Unii au un sistem de 
a invăța foarte bun. alții sint 
buni gospodari, unii sint pri- 
cepuți in realizarea emisiunilor 
la stația de amplificare, alții 
scriu articole.

„Studentele de la medicină ne 
pot ajuta mult în munca 
igienico-sanitară: COnstantinescu 
Năstase Coca din anul V la me
dicină generală e de un real 
folos. Multe din problemele de 
sănătate au fost rezolvate cu 
competență de ea." Alegerea ei 
în această funcție o ajută mult 
în calitatea ei de viitoare prac- 
ticiană. în urma suplimentării 
alocației, masa la cantină a de
venit mai bună. „Studenții de 
serviciu, pe lingă ajutorul sub
stanțial pe care îl dau la bu
cătărie, sînt și mesagerii dorin
țelor noastre. Aș vrea să spun 
că prea des criticăm fără să 
punem nimic in loc. Nu contri
buim prea mult la fixarea me

economice internaționale, și Io
sif Chivu, ambasadorul Româ
niei in Tailanda.

★
Tovarășul Janos Fazekas, 

viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului inte
rior. a primit, joi dimineața, 
delegația Ministerului Comer
țului Interior al R.P. Ungare, 
condusă de Karoly Molnar, 
adjunct al ministrului, care se 
află in țara noastră cu prilejul 
semnării Protocolului de schim
buri de mărfuri pe anul 1875 
între cele două ministere.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă tovără
șească, au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor și diversificarea gamei 
bunurilor de larg consum desti
nate schimbului intre cele două 
ministere.

Au participat Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului interior și Gyorgy 
Biczo, ambasadorul R.P. Ungare 
la București.

PLECĂRI
Joi după-amiază a părăsit 

Capitala tovarășul Konstantin 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a efectuat o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Șandru și Dumitru Turcuș, 
adjuncți de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

CRONICA
U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre Bonn, to
varășul Mihail Vârtosu, se
cretar al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, ca
re va participa la lucrările 
eelui de-al XV-lea Congres 
al Uniunii Studenților So
cialiști din R F. Germania.

niurilor, deși ar fi spre binele 
nostru. Nu dăm sugestii, deși, 
de cînd cunoaștem direct proble
mele cantinei, ne-am dat seama 
că gustul mîncării nu ține nu
mai de gramaj sau de valoarea 
în lei a alimentelor ci și de 
elemente mai puțin legate de 
cantitate. Altfel, cu citeva o- 
biecții mai dese pe la cantina 
din Dionisie Lupu, masa e bu
nă. Cei de la Cihoschi au cea 
mai bună cantină a A.S.E.-uIui. 
La Dionisie Lupu e cel mai 
bun cofetar. Ar trebui să se 
renunțe la sistemul cu da
tarea bonurilor de masă. Nu 
poți mînca într-o zi, pierzi ma
sa. Poate a fost o ședință, poate 
altceva. Ar trebui să se poată 
recupera această masă pierdută. 
Ar dispărea astfel tentația de a 
falsifica bonurile sau de a face 
„dublu". Am propus lucrul a- 
cesta și cadrelor didactice, to
varășelor Cordulea E. și Iova- 
nelli Marcela.

Tot de studenți ar depinde și 
reglementarea problemei feluri
lor de mincare, trei, la alegere. 
Dacă meniul ar fi fixat din 
timp, am putea spune ce dorim, 
astfel că și cei care mănincă 
în seriile de la sfîrșit ar putea 
să aleagă. Am vrea să fim gos
podari nu numai atunci cînd 
facem curățenie în camerele 
noastre, cînd ajutăm la schim
batul lenjeriei. E o problemă le
gată de precizia țelurilor noas
tre și a instrumentelor folosite. 
Dacă sînt critici vagi, iar solu
țiile la fel, atunci și rezolvările 
n-au valoare. Experiența noas
tră nu e numai pretext, ci și in
stanță. Nu ne ajung dulapurile, 
avem probleme din lipsa unui 
loc unde să punem hainele de 
armată. Dar am studiat posibi
litățile de amplasare ale aces
tora ? Mai sînt locuri deasupra 
dulapurilor vechi, pe culoare. A 
administra, a cîrmui înseamnă a 
vedea, a observa. Acesta e pri
mul pas. Operativitatea e nece-' 
sară, exactitatea, cunoașterea și 
apărarea intereselor, apoi acti
vitatea înlănțuită și nu spora
dică, promisiunea împlinită. 
Deși n-avem exemplu prea bun 
pentru că la „Dionisie Lupu" 
serviciul tehnic nu funcționează 
prea bine. Se lucrează la o baie 
de anul trecut, din mai, au 
vopsit-o cu humă în loc de ulei 
și se cojește. Stă cojită nefunc- 
ționînd de o lună. Acum au 
cîrpit-o. Improvizația nu e o so
luție și nici tehnica amînării cu 
blîndețe. Faptul că ne gospo
dărim, că știm precis răspunde
rile noastre, sarcinile concrete 
în cămine sau la cantină ne dă 
Și autoritatea unor gospodari.

MANIFESTĂRI CULTURAL-EDUCATIVE 
IN cinstea congresului partidului
Vernisajul expoziției „Partidul - 

Ceausescu-România"i
La Galeriile „Arta" din Piatra Neamț a fost vernisată expozi

ția de pictură și grafică intitulată „Partidul — Ceaușescu — Ro
mânia". Dedicată Congresului al XI-iea al partidului, expoziția 
infățișează succesele dobindite de oamenii muncii din această 
parte a țării in perioada dintre congresele al X-lca și al XI-iea 
ale P.C.R.

Sesiune
de comunicări 

științifice
în suita manifestărilor oma

giale închinate apropiatului 
Congres al partidului se în
scrie și sesiunea științifică or
ganizată de Facultatea de lim
ba și literatura română din 
București. Timp de două zile 
(14 și 15 noiembrie) participan
ts vor dezbate pe secții aspec
te actuale de mare importanță 
ale dezvoltării criticii și istori
ei literare, lingvisticii, în lu
mina responsabilităților majore 
ce revin invățămîntului nostru 
superior. Comunicările ce vor 
fi prezentate sînt semnate de

Inițiativă bucureșteană

Școala și librăria 
în legătură directă
Un experiment inițiat cu 

bune rezultate în cursul a- 
nului școlar trecut de In
spectoratul școlar al Capita
lei și Centrul de librării 
București se extinde în anul 
de invățămint 1974-1975. Este 
vorba de o nouă formă de 
pătrundere a cărții în școli, 
de difuzare a întregii game 
de produse de librărie în 
funcție de cerințele formu
late direct de marile unități 
școlare.

Experimentul model l-a 
constituit relația dintre Li
ceul nr. 32 din Capitală cu 
librăria nr. 14 din vecinăta
tea acestuia. Librăria a pri
mit din partea profesorilor 
de diferite specialități liste 
bibliografice privind lucră
rile care-i interesează pe 
elevi pe etapa unui trimes
tru, precum și rechizitele 
necesare bunei desfășurări a 
studiului Ia anumite disci
pline.

în felul acesta au fost 
puse Ia dispoziția elevilor 

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE 
CONCURSURILE PRONOSPORT?

T.C.I.F. - BUCUREȘTI
STAȚIA UTILAJ TRANSPORT BUCUREȘTI 

str. 7 Noiembrie nr. 201/bis, Sector 2 
Cap tramvai: 1-4-21 COLENTINA

RECRUTEAZĂ PERMANENT:

• elevi muncitori pentru școala calificare 
scurtă durată opt luni în meseriile

• excavatoriști, autoscreperiști, buldozeriști 
și lăcătuși mecanici.

CONDIȚII DE ȘCOLARIZARE:

- vîrsta : 16-35 ani
- absolvenți : 4-8 clase elementare din : 

București, județul Ilfov, Ialomița, Teleor
man, Prahova, Dîmbovița, Olt etc.

ACTELE NECESARE:

- certificat de naștere (copie legalizată).
- certificat de studii (original).
- fișa medicală
- livret militar

Pe timpul școlarizării elevii beneficiază de indemnizația 
conf H.C.M. 2105/1969.

Relații suplimentare: Biroul Personal-lnvățămînt al între
prinderii.

prestigioase cadre universita
re : D. Păcurariu, Al. Dima, 
Eugen Simion, Dumitru Mi cu, 
Dimitrie Macrea, Vicu Mîndra, 
Ion Coteanu, Savin Bratu, Ion 
Rotaru, Tatiana Slama-Cazacu, 
Emanoi' Vasiliu, Tudor Oltea- 
nu ș.a.

OMAGIUL 
ARTIȘTILOR 
POPULARI 
GORJENI

Artiștii populari, amatori și 
profesioniști, din bogata zonă 
tradițională etnografică și folclo
rică a Gorjului, aduc omagiul 

sute de volume din litera
tura clasică românească, o- 
pere ale scriitorilor contem
porani, studii de teoria și 
istoria literaturii, lucrări de 
știință și tehnică populariza
tă, culegeri de probleme și 
alte lucrări apărute în co
lecțiile „Arcade", „Biblioteca 
pentru toți", „Lyceum", „Bi
blioteca școlarului" ele.

în noul an școlar aria de 
deplasare a librăriei în în
tâmpinarea cerințelor formu
late de elevi și in strinsă le
gătură cu procesul de învă- 
țămînt va cuprinde zeci de 
licee industriale, economice, 
sanitare, teoretice, fiecare 
din ele fiind deservite în 
mod special de o unitate de 
desfacere a cărții.

O altă inițiativă care va fi 
extinsă în cadrul acestei co
laborări o constituie organi
zarea premierelor editoriale 
în prezența scriitorilor în 
incinta instituțiilor școlare 
din Capitală.

F. LEREA 

lor fierbinte partidului prin cele 
mai reprezentative nestemate de 
cîntec, dans și sport, înmănun
cheate în cea de a treia ediție a 
Festivalului artistic „Hule, pe ma
lul tău..." (15—17 noiembrie a.c.). 
După obișnuitul ceremonial de 
deschidere, locuitorii municipiu
lui Tg. liu vor fi martori și vor 
aprecia costumele populare din 
zonele județelor Hunedoara, 
Dolj, Mehedinți, Vîlcea, Argeș, 
Caraș-Severin, Olt, Gorj, pre
zentate într-o amplă paradă-con- 
curs, sugestiv intitulată : „Un
dele Jiilor în rîurile iilor". So
liști instrumentiști, grupuri și 
formații de joc din județele a- 
mintite se vor întrece apoi în 
cînt și dans („Iureșul Jiului, iu
reșul dansului"). Reprezentanții 
județelor Dolj, Hunedoara și 
Vîlcea vor concura la alcătuirea 
unui spectacol folcloric. Cea de 
a doua zi este dedicată cunoaș
terii valorilor artistice gorjenești. 
In acest scop, se organizează o 
vizită la Complexul sculptural 
Brâncuși, precum și la Muzeul 
etnografic în aer liber de la 
Curțișoara. După-amiaza este re
zervată soliștilor vocali pentru 
disputarea primelor locuri. Ma
nifestările vor continua cu des
fășurarea lucrărilor sesiunii de 
comunicări privind unele „Co
mori ale creației populare gor
jenești", cu decernarea premiilor 
și spectacolul laureaților. In în
cheierea festivalului, cunoscuți 
artiști de origine gorjeană — 
Maria Apostol, Filofteia Lăcă- 
tușu, Iustina Bălăuțeanu, Ileana 
Greculescu — vor susține un re
cital.

VASILE CRĂCIUN

„Vrancea anului XXX“
Sub genericul „Documente 

fundamentale pentru viitorul 
României socialiste", așezămin- 
tele culturale din 38 de locali,-' 
tăți din județul Vrancea gu 
organizat simpozioane, mese ro
tunde,'expuneri și gale de filme, 
în cadrul cărora a fost evocat 
drumul parcurs de țara noastră 
între congresele al X-lea și al 
XI-iea ale partidului și s-au 
dezbătut perspectivele ce se 
deschid județului Vrancea în 
următorul cincinal. Instituțiile 
muzeale, casele de cultură și 
cluburile muncitorești din Foc
șani, Panciu, Odobești, Adjud, 
Mărășești și Soveja au organi
zat expoziții cu tema „Vrancea 
anului XXX".

(Agerpres)

• Concursurile Pronosport 
se organizează săptămînal.

• Fiecare concurs Prono
sport se desfășoară pe baza 
unui program cuprinzind 13 
meciuri.

• La sistemul de prono
sticuri sportive Pronosport 
poate participa oricine, prin 
depunerea de buletine com
pletate cu una sau mai multe 
variante simple sau combi
nate.

• Depunerea buletinelor 
cumpărate se face la unită
țile de vînzare proprii și 
mandatare, autorizate de Ad
ministrația de Stat Loto- 
Pronosport.

• înainte de depunerea 
buletinului, participantul 
este obligat să completeze, cu 
litere mari de tipar, cu cer
neală, pe verso talonului I, 
numele și prenumele (fără 
prescurtări), localitatea, stra
da, numărul, blocul, scara, 
etajul, apartamentul și ju
dețul.

• Completarea variante
lor pe un buletin Prono
sport cu pronosticurile ale
se se face cu simbolurile 
„1", „X" și „2“ pentru fie
care meci ( se înscrie „1“ da
că participantul consideră că 
meciul va fi cîștigat de e- 
chipa gazdă ; „2" în cazul 
cînd consideră că va cîștiga 
echipa oaspete și „X“ dacă 
participantul consideră că va 
fi meci egal).

ÎN CINSTEA 
CONGRESULUI 

PARTIDULUI

La C. S. S. București — 
o gală a tinerelor speranțe
în cinstea Congresului parti

dului, pe lingă o serie de con
cursuri și competiții de masă, 
Clubul sportiv școlar București 
a organizat o reușită manifes
tare cultural-sportivă, la care 
au participat tineri atleți, 
gimnaști, boxeri, jucători de 
handbal, rugbi, polo etc., cotați 
cu rezultate bune. Respectiv, 
este vorba de tinere speranțe, 
de membrii celor 14 secții ale 
acestui club sportiv cu un fru
mos palmares in comnetițiile 
republicane școlare și de ju
niori. în ultimii ani, aici s-au 
pregătit numeroși tineri talen- 
tați, care au fost ulterior, se
lecționați în loturile republicane, 
reușind să obțină o suită de 
succese remarcabile în confrun
tările internaționale. Notăm pe: 
Mihai Zafiu, campion mondial 
la caiac, Aurelia Dobre și Mi
hai Borș, maeștri ai sportului 
și, în prezent, component! ai 
lotului republican de gimnas
tică, Liviu Răducanu, din echi

ASTĂZI ÎNCEPE FINALA 

CAMPIONATULUI NAȚIONAL 
(MASCULIN) DE ȘAH

Astăzi începe, în aula Biblio
tecii Centrale Universitare, cea 
de-a 37-a finală a Campionatu
lui național masculin de șah. 
La ediția din acest an nu parti
cipă trei dintre jucătorii de 
frunte ai eșichierului românesc : 
subsemnatul și maestrul inter
național Victor Ciociltea, care 
vor fi angajați în turnee inter
naționale peste hotare, in timp 
ce maestrul internațional Th. 
Ghițescu a ratat calificarea în 
finala din'acest an. Iubitorii șa
hului din Capitală și din țară 
vor avea, insă, prilejul să urmă
rească o finală, după părerea 
mea, foarte disputată, în ciuda 
faptului că în acest an întrece
rea nu are favoriți cerți. Va fi, 
probabil, o luptă strinsă intre 
generația mai veche, reprezen
tată în această finală de maeș
trii C. Partoș (campion al țării 
în 1972), M. Pavlov, Gh. Miti- 
telu, E. Ungureanu (realizatorul 
unui scor record în semifinale), 
C. Radovici (care revine în fi
nala țării după o absență destul 
de îndelungată). V. Vaisman sau 
V. Georgescu, și reprezentanții 
„noului val", în special tinerii 
M. Șubă, M. Ghindă și A. Ur
zică. Va fi foarte interesant de 
urmărit această dispută, mai a- 
les datorită faptului că actuala 
ediție a finalei reprezintă unul 
din criteriile cele mai impor
tante de selecție pentru Cam
pionatul european pe echipe 
de anul viitor. în plus, ju
cătorul care va deveni cam
pion după încheierea celor 
17 runde va căpăta automat 
drept de joc la turneul zo
nal din 1975, devenind astfel cel 
de-al treilea reprezentant al 
țării noastre la această fază a 
Campionatului mondial indivi
dual masculinv Personal. cred 
că întrecerea va.^i foarte strînsă 
și datorită faptului că, începind

IMPERATIVUL CALITĂȚII
(Urmare •din pag. I)

wați oră energie electrică și 
230 tone combustibil convențio
nal, care au determinat o re
ducere cu 4,53 lei a cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă, de- 
terminînd obținerea unui bene
ficiu peste cel planificat, în va
loare de un milion lei.

într-adevăr, nu se poate vorbi 
de calitate și neglija în același 
timp ceilalți indicatori ai planu
lui. La I.U.P.S. București ei sînt 
urmăriți cu aceeași exigență și, 
după cum se vede, cu același 
succes. Secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Constantin 
Georgescu, ne vorbește despre 
introducerea progresului tehnic, 
ca o condiție hotărîtoare a cali

• Taxa de participare Ia 
Pronosport este de 3 lei va
rianta întreagă. Se poate 
participa și cu o taxă de 
participare fracționată, la 
care se obțin ciștiguri pro
porționale cu cota procen
tuală jucată.

• Depunerea buletinelor 
se face pină in ziua de simbă- 
tă seara in întreaga țară.

După ora de închidere a 
zilei menționate mai sus, 
este interzisă depunerea și 
primirea buletinelor Pro
nosport pentru concursul res
pectiv.

Stabilirea buletinelor câș
tigătoare, a numărului de 
ciștiguri și categoriilor se 
face centralizat de către 
A. S. Loto-Pronosport, rezul
tatele fiind comunicate cîști- 
gătorilor.

• Atribuirea cîștigurilor se 
face pe trei categorii va
riabile în sensul că prima 
categorie de ciștiguri o con
stituie aceea care are cel 
mai mare număr de prono
sticuri exacte Ia concursul 
respectiv, celelalte două ca
tegorii urmind în ordine cu 
cite un pronostic exact în 
minus.

• Alte amănunte găsiți in 
regulamentul privind or
ganizarea și administrarea 
sistemului de pronosticuri 
sportive Pronosport pe care 
îl puteți consulta în toate 
agențiile Loto-Pronosport.

ASTĂ SEARĂ IN PREMIERĂ:

pa campioană națională de 
polo, maestra sportului la caiac 
Viorica Dumitru, maestrul eme
rit al sportului Valentin Sa- 
mungi, din echipa campioană 
mondială de handbal sau fosta 
campioană olimpică Mihaela 
Peneș. Unii dintre ei au fost 
prezenți la manifestarea cul
tural-sportivă desfășurată la 
Ateneul tineretului, sectorul I, 
unde au purtat un interesant 
dialog cu actualii elevi ai Clu
bului sportiv școlar, cărora 
le-au vorbit despre succesele 
repurtate în marile competiții 
de peste hotare, despre drumul 
parcurs pentru a ajunge pe 
treptele măiestriei sportive. în 
continuare, programul a cuprins 
o suită de demonstrații de gim
nastică, scrimă, box, un con
curs „Cine știe răspunde", pe 
tema „16 ani de activitate a 
Clubului sportiv școlar", recitări 
și cîntece, răsplătite cu vii 
aplauze.

M.L.

din acest an, rezultatele finalei 
vor fi foarte importante pentru 
considerarea coeficienților ELO 
(intern și internațional) ai jucă
torilor români.

FLORIN GHEORGHIU

• FOTBAL
Peste 45 000 de spectatori au 

urmărit la Anverș meciul re
tur dintre echipele F.C. Royal 
Anvers și Ajax Amsterdam, 
contind pentru „16-imile" de 
finală ale „Cupei U.E.F.A." la 
fotbal. La capătul unui joc de 
un bun nivel tehnic, fotbaliștii 
belgieni au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1), prin go
lurile marcate de Kodat (min. 
40) și Riedl (min. 61 din lovi
tură de la 11 m). Punctul oas
peților a fost înscris în mi
nutul 10 de Geels.'

învingători in primul joc cu 
scorul de 1—0, fotbaliștii olan
dezi s-au calificat în optimile 
de finală ale competiției, dato
rită golului înscris in depla
sare.

• HOCHEI
La Praga, în cadrul compe

tiției internaționale de hochei 
pe gheață „Cupa ziarului Izves
tia", s-a disputat cel de-al doi
lea meci dintre selecționatele 
Cehoslovaciei ș; Suediei. De 
data aceasta, victoria a revenit 
hocheiștilor suedezi, cu scorul 
de 4—2 (0—0, 3—1, 1—1). Cele 

tății produselor și competitivită
ții lor.

— încercind să răspundem în
demnului secretarului general al 
partidului, ne-am propus să con
tribuim cu toate forțele noastre 
la diminuarea efortului valutar 
pe care-1 face economia națio
nală. în acest sens, ne-am asu
mat răspunderea ca o serie de 
utilaje care pînă acum se adu
ceau din import și care sînt de 
absolută necesitate în industrie, 
să le asimilăm noi. în cadrul a- 
cestui program, numai în acest 
an, colectivul nostru de munci
tori și specialiști a asimilat : ro
tarii pentru ventilatoare, cilin
drii filtranți pentru fabricarea 
tuburilor din azbociment, linii 
automate pentru tăierea, prelu

Luni 18 noiembrie 1974 esteULTIMA ZI
pentru procurarea biletelor

PARIS

EXCURSII ÎN R.D. GERMANA SAU
POLONIA) la alegere)

BĂNIȘI AUTOTURISME

EXCURSII LA PARIS

Participafi cu cit mai multe bilete 
pentru a avea cit mai mari șanse de ciștig!

Handbal în sala 
Sporturilor« 
și Culturii

Reprezentativa masculină de 
handbal a țării noastre, multi
plă campioană mondială, rea
pare în fața publicului bucu- 
reștean, întilnind astă-seară, 
de la ora 20,00, în Palatul spor
turilor și culturii, redutabila 
formație a R.F. Germania.

Este al 242-lea meci interna
țional pe care-1 susțin handba- 
liștii români și, totodată, al 
15-lea cu echipa R.F. Germania 
(palmaresul este favorabil cu 
9—5 sportivilor români).

Partida, așteptată cu mare 
interes de iubitorii handbalului 
din Capitală, va fi condusă de 
arbitrii iugoslavi P. Pupici și 
I. Petrovici.

Lotul echipei române pentru 
acest meci cuprinde pe Dincă, 
Orban (portari), Tudosie, Voi- 
na, Cosma, Licu, Stockl, Gu- 
nesch. Birtalan, Kicsid, Drăgă- 
niță, Ștef, Dan Marin, cărora 
li se vor adăuga portarul Penu 
și căpitanul echipei Gațu, care 
au evoluat în urmă cu două 
zile la Liubliana în întîlnirea 
dintre „selecționata lumii" și 
reprezentativa Iugoslaviei.

Din lotul oaspeților fac par
te printre alții cunoscuții in
ternaționali Muller, Waesebbe, 
Spengler și Deckarm.

în deschidere, de la ora 17,00, 
se vor disputa două jocuri : Se
lecționata universitară — Lotul 
de tineret (masculin) și Selec
ționata divizionară A — Selec
ționata divizionară B (feminin).

șase goluri au fost realizate de 
Sundqvist (2), Soederstroem și 
Wickstroem, respectiv Martinec 
și Holik.

în primul joc, echipa Ceho
slovaciei a cîștigat cu același 
scor (4—2).

în clasamentul competiției 
conduce U.R.S.S.. cu 12 punc
te (din 6 meciuri disputate), 
urmată de Suedia — 7 puncte 
(5 meciuri), Cehoslovacia — 2 
puncte (2 meciuri) și Finlanda 
— 1 punct (9 meciuri).

• TENIS
La Bombay au început cam

pionatele internaționale de te
nis ale Indiei. în primul tur al 
probei de simplu bărbați, cam
pionul indian Vijay Amritraj 
l-a eliminat în două seturi : 
6—2, 6—2, pe compatriotul său 
Chiradip Mukerjea, iar austra
lianul Tony Roche a dispus cu 
6—0, 4—6, 12—10 de brazilianul 
Edson Mandarino.

Alte rezultate : Santana (Spa
nia) — Feaver (Anglia) 7—6, 
6—2 ; Dell (S.U.A.) — Bowrey 
(Australia) 4—6, 6—4, 11—9 ;
Andrews (S.U.A.) — Menon
(India) 6—3, 6—4; Pinner (R.F, 
Germania) — Bartlett (Austra
lia) 3—6. 6—2, 6—3.

crarea și așezarea cărămizilor în, 
și din uscătorii, așchietorul de 
tocătură, moara de mărunțire 
fină a așchiilor, presa de drojdie 
furajeră etc. Dacă ar fi fost im
portate, ca pînă acum, toate a- 
ceste utilaje ar fi costat peste 9 
milioane lei valută. Ele sînt rea
lizate la nivel calitativ superior, 
trecînd toate probele pentru li
vrarea la export.

In întâmpinarea Congresului 
partidului, constructorii de utila
je și piese de schimb din Bucu
rești mai raportează : o produc
ție globală suplimentară pe 10 
luni in valoare de 8,8 milioane 
lei și o producție marfă peste 
plan în valoare de 2,3 milioane 
Iei.

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ 

LOTO 
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ne-a lăsat impresii 

extrem de profunde*
Declarațiile

de delegația
făcute „Scînteii tineretului" 
de tineret din R. P. Chineză,

condusă de
al

Kao Șu-lan, membru supleant
C.C al P. C. Chinez

înainte de a părăsi Bucureștiul, am solicitat delegației de 
tineret din R. P. Chineză, condusă de tovarășa KAO ȘU- 
LAN, membru supleant al C.C. al P. C. Chinez, să acorde 
un interviu „Scînteii tineretului". Transcriem răspunsurile pri
mite la întrebările puse de redactorul nostru E. Obrea :

• Tînăra generație a 
României socialiste urmă
rește cu viu interes marile 
eforturi constructive ale 
tineretului și poporului 
chinez, condus de Partidul 
Comunist Chinez, remarca
bilele sale succese. Vă ru
găm să ne relatați preocu
pările actuale cele mai im
portante ale tineretului din 
Republica Populară Chi
neză.

- Mulțumesc foarte mult 
poporului român și tineretu
lui din România pentru jnte- 
resul pe care îl manifestă fa
ță de opera de construire a 
socialismului în țara mea. 
Aceasta demonstrează că 
prietenia și unitatea dintre 
popoarele și tineretul din 
cele două țări ale noastre 
au pătruns în inimile oame
nilor.

In momentul de față, tine
retul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, 
învață cu conștiinciozitate 
marxism-leninismul și opere
le președintelui . Mao,. și 
înarmat cu marxism-leninis
mul și gîndirea președintelui 
Mao Tze-dun participă în 
mod activ la cele trei mari 
mișcări revoluționare : lupta 
de clasă, lupta pentru pro
ducție și experimentarea ști
ințifică, avînd un mare rol 
în revoluția și construcția so
cialistă. Tinerii intelectuali 
pășesc în mod. conștient , pe 
drumul alianței cu muncito
rii și țăranii, își transformă 
concepția despre, lume, for- 
mîndu-se ei înșiși ca buni 
continuatori ai cauzei revo- 
luției proletare și străduin- 
du-se să-și aducă contribuția 
pe care trebuie să o aibă la 
cauza progresului omenirii.

educat în

1»E PESTE HOTAKE
0. N.U

• Vizita delegației de ti
neret din R. P. Chineză a 
fost primită cu deosebită 
satisfacție fi interes de ti
neretul român. Am fi 
bucuroși să comunicăm ci
titorilor noștri impresiile 
membrilor delegației în le
gătură cu vizita lor în Ro
mânia.

de

mare

- La invitația C.C. al 
U.T.C. din România, am efec
tuat timp de 20 de zile o 
vizită de prietenie în Româ
nia. întreaga desfășurare a 
vizitei a fost extrem de inte
resantă și ne-a lăsat impresii 
extrem de profunde.

Pretutindeni am văzut cum 
poporul și tineretul din

România, sub conducerea 
Partidului Comunist Român 
și a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, luptă și muncește 
cu abnegație, hărnicie și en
tuziasm pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
cincinal și pentru a întîmpina 
cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
care urmează să aibă loc 
peste scurt timp.

Am văzut, de asemenea, 
că tineretul din România a- 
plică cu conștiinciozitate ho- 
tărîrile partidului și indica
țiile tovarășului Ceaușescu, 
că tineretul este
spiritul dragostei față de 
patrie, dragostei față 
muncă, că el participă activ 
la apărarea patriei în rîn- 
durile gărzilor patriotice și 
ale formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru 
apărarea patriei. Tineretul 
este educat, de asemenea, 
în spiritul internaționalismu
lui, Partidul Comunist Ro
mân și tovarășul Ceaușescu 
manifestînd o foarte
grijă pentru creșterea sănă
toasă a tineretului și copii
lor. în același timp, am văzut 
că succesele dv. în opera 
de construcție sînt foarte 
mari, iar ritmurile sînt foar
te rapide.

In concluzie, impresiile 
noastre sînt profunde. Vom 
duce cu noi, în China, aces
te impresii, pentru a întări 
prietenia dintre tinerii din 
cele două țări ale noastre. 
Dorim ca prietenia dintre 
tineretul celor două țări ale 
noastre și prietenia dintre 
popoarele celor două țâri 
să dăinuiască în veci !

Conferința
generală

a U.N.E.S.C.0
In cadrul celei de-a 18-a se

siuni a Conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O. au început discu
țiile la punctul de pe ordinea 
de zi intitulat : „Căile și mij
loacele prin care U.N.E.S.C.O. 
poate să contribuie, în domenii
le sale de competență, la in
staurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale".

în cursul dezbaterilor asupra 
acestui punct în ședința plenară, 
miercuri a luat cuvintul dele
gatul României, prof. Jean Li- 
vescu, care a subliniat faptul că 
țara noastră se pronunță cu ho
tărîre în favoarea instaurării u- 
nei noi ordini economice inter
naționale, ca o condiție primor
dială pentru crearea unui sistem 
de relații noi, de perfectă ega
litate in lume și de progres ra
pid al umanității. Cooperarea e- 
conomică. tehnică și științifică, 
schimburile comerciale echitabi
le stabilirea unui raport just 
între prețurile materiilor prime 
și prețurile produselor industria
le trebuie să fie considerate 
drept o necesitate obiectivă, un 
lucru normal, și nu un dar sau 
un ajutor.

Noua ordine economică inter
națională trebuie să consfin
țească, ca o condiție esențială a 
lichidării subdezvoltării, respec
tarea dreptului tuturor statelor 
de a fi stăpîne pe bogățiile lor 
naturale și de a le exploata în 
propriul lor interes.

Considerăm că în activitatea 
economică internațională tre
buie ținut seama de necesitatea 
progresului mai rapid al țărilor 
în curs de dezvoltare și de apro
pierea lor din punct de vedere 
economic, tehnologic și științific 
de statele dezvoltate. Menține
rea decalajelor economice este 
dăunătoare evoluției economice 
generale, constituind, totodată, 
un factor de instabilitate. Iată 
de ce considerăm că lichidarea 
subdezvoltării, egalizarea nive
lurilor de dezvoltare a statelor 
sînt o necesitate obiectivă a 
progresului general.

„Scînteia tineretului"

Palestinei"

: Continuarea
dezbaterilor asupra

„Problemei
Dezbaterile asupra „Problemei 

Palestinei" au continuat cu dis
cursurile reprezentanților 
homeyului ș; Israelului.

Reprezentantul Dahomeyului, 
Tiamiou Adjibade, a declarat că 
nu se poate ajunge la o soluție 
justă și durabilă a conflictului 
din Orientul Apropiat fără să se 
țină seama de interesele legitime 
și inalienabile ale poporului pa
lestinian, care are dreptul la un 
stat al său, la o existență liberă 
și independentă. Națiunile Unite, 
a subliniat vorbitorul, trebuie să 
adopte măsuri care să permită 
reprezentanților legitimi ai aces
tui popor, conducătorilor Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) să participe direct 
și nemijlocit la toate fazele dez
baterii și adoptării soluției 
„Problemei Palestinei", conform 
principiului potrivit căruia re
zolvarea problemelor să se facă 
cu participarea tuturor părților 
interesate.

Vorbitorul a relevat că pentru 
crearea condițiilor de pace și 
securitate în Orientul Apropiat 
este necesar ca Israelul să-șl 
retragă forțele sale armate din 
toate teritoriile arabe ocupate.

Ambasadorul israelian a fă
cut o amănunțită expunere de 
motive a politicii externe a gu
vernului său.

Da-

externe francez, Jean Sauvag- 
nargues, se precizează că parti
ciparea unei delegații a O.E.P. 
la conferința amintită este, in 
prezent, examinată de miniștrii 
de externe ai țărilor Pieței co
mune.

CU PRILEJUL 
APROPIATULUI 

CONGRES AL P.C.R.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
LA AMBASADA 
ROMÂNIEI DIN 

MOSCOVA
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Țările arabe și-au făcut cu
noscută hotărîrea de a include 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) ca membru 
deplin in cadrul dialogului ara- 
bo-vest-european al conferinței 
convocate la 26 noiembrie, la 
Paris. Această hotărîre a fost 
adoptată de delegații prezenți lâ 
o reuniune pregătitoare, la Cai
ro, consacrată coordonării punc
telor de vedere susținute de 
țările lor în perspectiva apro
piatelor dezbateri din capitala 
Franței.

Pe de altă parte, într-un me
saj trimis Ligii Arabe, cu se
diul la Cairo, de ministrul de

Cu prilejul apropiatului 
Congres al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, la 
Ambasada din Moscova a 
Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc, Ia 14 noiem
brie, o conferință de presă 
pentru ziariștii sovietici.

Au participat reprezen
tanți ai ziarelor centrale și 
republicane, ai agențiilor 
TASS și Novosti, precum și 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari ai M.A.E., re
prezentanți ai conducerii 
centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U- 
niunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a expus pe larg li
niile directoare ale viitoarei 
dezvoltări a societății româ
nești, trasate de proiectul 
de Program al Partidului 
Comunist Român. Totodată, 
ambasadorul român a vor
bit despre intensa activita
te internațională a partidu
lui și a statului român.

R.D.G. Aspect de la Uzina Karsdorf, regiunea Halle

MITING ELECTORAL ORGANIZAT
DE FORJELE DE STINGĂ LA ATENA

în capitala Greciei a avut loc, 
miercuri seară, un miting popu
lar al Stîngii unite, consacrat a- 
legerilor ce vor avea loc 
noiembrie. La chemarea 
delor care compun Stingă 
au răspuns zeci de mii de 
tori ai Atenei și Pireului, 
și-au manifestat sprijinul 
deziunea față de programul de
mocratizării politice, economice 
și sociale și afirmării indepen
denței naționale a țării, prezen
tat de Stingă unită.

în cadrul mitingului, a luat 
cuvintul Ilias Iliou, membru al 
Secretariatului Stîngii unite, ca
re, referindu-se la aspectele po
litice actuale, a subliniat necesi
tatea unirii tuturor forțelor anti- 
dictatoriale. „Această concentra
re a forțelor populare este posi
bilă în prezent", a apreciat vor
bitorul.

Stingă unită — a arătat el — 
se pronunță pentru „refacerea 
democratică a statului prin parti
ciparea directă și organizată a

la 17 
parti- 
unită, 
locui- 

care 
și a-

poporului". Vorbitorul a arătat, 
totodată, că „Stingă unită luptă 
împotriva subordonării țării. Ie
șirea țării din organismele mili
tare ale N.A.T.O. trebuie com
pletată cu deplina desprindere și 
din organismele politice ale or
ganizației. Urmărim ca politica 
externă a Greciei să se bazeze 
pe principiile coexistenței paș
nice, pe căutarea unui sistem de 
securitate colectivă, prin desfiin
țarea blocurilor și alianțelor mi
litare, pe colaborarea cu toate 
popoarele, pe dezvoltarea schim
burilor bazate pe egalitate și a- 
vantaj reciproc, pe promova
rea tuturor măsurilor care pot 
duce la îmbunătățirea relațiilor 
noastre cu țările balcanice ve
cine, în special, și cu țările me
diteraneene, în general. Stingă 
unită va lupta pentru transfor
marea Mediteranei ș; Balcanilor 
într-o zonă a păcii, denucleari- 
zată, fără baze militare și fără 
prezența flotelor străine", a 
subliniat vorbitorul.

Ziarul „Kathimerini" relevă că 
„adunarea de miercuri seară a 
fost cea mai mare întrunire pu
blică organizată de forțele de 
stingă, la Atena, în ultimii 30 
de ani".

PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT# PE SCURT

• JOI, a sosit la Paris gene
ralul de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, 
însoțit de o delegație militară 
română.

• Criza de guvern din 
Turcia

• PREMIERUL desemnat al 
Turciei, senatorul Sădi Irmak, 
a avut o primă rundă de con
sultări în vederea alcătuirii unui 
cabinet menit să pregătească 
organizarea de alegeri generale, 
ca ultimă soluție pentru rezol
varea actualei crize de guvern. 
După întrevederea avută cu fos
tul prim-ministru, Biilent Ece- 
vit, premierul desemnat s-a de
clarat încrezător în ceea ce pri
vește succesul misiunii sale. La 
rindul său, Biilent Ecevit a 
afirmat că Partidul Republican 
al Poporului, al cărui lider este, 
va sprijini prin toate mijloa
cele eforturile senatorului de 
formare a unui guvern interi
mar.

Pe de altă parte, reprezentan
ții Partidului Dreptății l-au in
format pe Sădi Irmak că o de
cizie privind participarea Ia 
cabinetul său va fi făcută cu
noscută numai după 
între oficialitățile din 
președintele acestuia, 
Demirel. O poziție 
toare au adoptat-o și 
tanții Partidului Democratic.

• PREȘEDINTELE URHO 
KEKKONEN a reafirmat iniția
tiva Finlandei privind crearea 
unei zone denuclearizate in nor
dul Europei, subliniind necesi
tatea intensificării acțiunilor 
politice pentru atingerea acestui 
obiectiv. Propunerea Finlandei 
privind crearea unei zone denu
clearizate în nordul Europei 
este sprijinită activ de popoa
rele care trăiesc in această re
giune, a declarat Urho Kekko
nen.

Kissinger. După convorbire, șe
ful statului cipriot a declarat 
ziariștilor că intenționează să 
revină în insulă în următoarele 
săptărnîni. Afirmind că, pînă în 
prezent, nu au fost înregistrate 
progrese în soluționarea proble
mei cipriote, Makarios a apre
ciat că există posibilități de a 
se realiza acest lucru într-un 
viitor apropiat.

Manifestații
revendicative

ale studenților
din Madrid

consultări 
partid și 
Suleiman 
asemănă- 
reprezen-

» „Mișcarea forțelor arma
te" a răsturnat fascismul nu 
pentru a cuceri puterea, ci 
pentru a o restitui poporului 
portughez, a declarat Vasco 
Goncalves, primul ministru 
al Portugaliei, într-un inter
viu acordat ziarului brazilian 
„Jornal Do Brasil", reluat 
de presa din Lisabona.

Răspunzînd la o întrebare 
referitoare la sarcinile gu
vernului provizoriu, primul 
ministru a arătat că acesta 
trebuie să înfăptuiască deco
lonizarea, să consolideze de
mocrația in Portugalia, asi- 
gurind țării o structură de
mocratică, care să o protejeze 
împotriva unor noi aventuri 
fasciste, precum și să pună 
temeliile unei politici econo
mice și sociale care să ducă 
la dezvoltarea țării.

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII BURUNDI, Michel Mi- 
combero, a efectuat o rema
niere a guvernului. In postul de 
ministru de externe, al colabo
rării și planului a fost numit 
Gilles Bimazubute, fost minis
tru al invățămîntului și culturii. 
In noul guvern a fost desfiin
țat Ministerul Informațiilor și a 
fost constituit un minister al 
orientării naționale.

Studenții de la principa
lele facultăți ale Universi
tății din Madrid au manifes
tat, miercuri, în incinta cen
trului universitar cerînd îm
bunătățirea condițiilor de 
studii. Poliția a interve
nit cu brutalitate pentru 
evacuarea Facultății de știin
țe, ocupată de mai multe 
zile de studenți.

După Statele Unite și Italia, problema activită
ții companiilor petroliere suscită în prezent ample 
comentarii în Franța. „Un raport exploziv" - cum 
îl denumește „LE MONDE" - a fost dat publicității 
la Paris, consemnînd rezultatul unei vaste anchete 
întreprinse de o comisie parlamentară franceză.

• Parlamentari sud- 
vietnamezi cer demisia 
președintelui Thieu

LUCRĂRILE CELEI DEA IX-A 
ADUNĂRI A EM.T.D.

De la trimisul nostru la Vama
La Varna au continuat 

dezbaterile asupra puncte
lor înscrise la ordinea de 
zi a Adunării F.M.T.D. în 
cadrul discuțiilor din sesiu
nea plenară a luat cuvînțul 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C. în 
cuvintul său, reprezentan
tul U.T.C. a vorbit despre 
participarea tineretului ro
mân la viața economică și 
socială a țării, relevînd at
mosfera de puternic entu
ziasm și angajare poli
tică cu care tineretul, în
tregul popor întîmpină cel 
de al XI-lea Congres al 
P.C.R., semnificația și im
portanța documentelor și 
notărîrilor ce vor fi adop
tate de Congres, care sînt 
de natură să asigure con
tinuarea cu succes a proce
sului de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Pornind ae la aprecierile 
conducerii partidului, ale 
tovarășului Nicolae
conducerii 
tovarășului 
Ceaușescu, privind trăsătu
rile epocii contemporane, 
ale mișcării de tineret, vor
bitorul a relevat obiectivele 
politicii noastre externe, 
precum și direcțiile în care 
acționează Uniunea Tine
retului Comunist pe plan 
international. Reprezentan
tul U.T.C. a reafirmat soli
daritatea militantă a tine
retului român cu popoarele 
și tineretul care luptă pe 
tru cucerirea și consolida 
rea independenței națio
nale, împotriva imperialis
mului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru 
libertate, democrație, pace 
și progres social. Abordînd 
unele aspecte legate de ro
lul și obiectivele F.M.T.D., de 
creșterea rîndurilor sale, 
vorbitorul a subliniat menh 
rea Federației de a contri
bui la lărgirea colaborării 
între organizațiile de tine
ret de cele mai diverse ori
entări politice și ideologice, 
la întărirea unității de luptă 
a tinerei generații pentru

ien- 
la-

înfăptuirea aspirațiilor fun
damentale comune. în acest 
context, delegatul U.T.C. a 
arătat că este necesar ca 
F.M.T.D., organizațiile mem
bre, să se concentreze asu
pra obiectivelor comune, să 
nu întreprindă nimic care să 
ducă la adîncirea deosebi
rilor de păreri, să pună mai 
presus ae orice imperati
vele unității tuturor forțelor 
revoluționare, democratice, 
progresiste, antiimperialiste. 
In continuare au fost evi
dențiate unele obiective 
care ar trebui să constituie 
o preocupare sporită a Fe
derației, cum ar fi adînci
rea cursului spre destindere 
și colaborare între popoa
re, instaurarea unei noi 
ordini economice internațio
nale, lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării, înfăptui
rea dezarmării generale și, 
în primul rînd, a celei nu
cleare, întărirea solidarității 
cu tineretul din țările care 
au pășit pe calea dezvoltă
rii independente, cu lupta 
organizațiilor revoluționara 
și democratice din țările ca
pitaliste, soluționarea pro-, 
blemelor specifice tineretu
lui. Vorbitorul a făcut, de 
asemenea, unele sugestii 
privind îmbunătățirea stilu
lui și formelor de activitate 
ale F.M.T.D. în spiritul și 
pe baza politicii partidului 
și statului nostru, a spus re
prezentantul U.T.C., tinere
tul român, organizația sa 
revoluționară, va milita în 
continuare pentru lărgirea 
legăturilor de colaborare 
cu organizațiile revoluționa
re, democratice și progre
siste de pretutindeni, pen
tru întărirea unității de ac
țiune a tinerei generații și 
creșterea contribuției sale 
la lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului, 

pentruneocolonialismului, ,____
independență, pace, pentru 
o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Lucrările continuă pe co
misii.

BAZIL ȘTEFAN

Delegația M.A.N. în India
ro-
Ni-

Delegația parlamentară 
mână, condusă de tovarășul 
colae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, care în
treprinde o vizită oficială în 
India, a avut convorbiri cu vi
cepreședintele Indiei B. D. Jat- 
ti, precum și cu ministrul in
dian de externe Y. B. Chavan. 
Cu acest prilej au fost aborda
te aspecte ale relațiilor bilate-

rale, reliefîndu-se dorința reci
procă de dezvoltare și diversifi
care a cooperării pe multiple 
planuri între România și India, 
inclusiv intre parlamentele ce
lor două țări, precum și unele 
probleme internaționale de in
teres comun.

Membrii delegației parlamen
tare române au vizitat apoi In
stitutul de cercetări agricole.

rează filialelor lor Ia un 
nivel cit mai redus al 
beneficiilor, de așa ma
nieră, incit profitul im
pozabil să rămină minim 
pe teritoriul țărilor în ca
re activează filialele).

care baril. Pentru 850 000 
de barili pe zi, cit desface 
această companie în Fran
ța, aceasta duce la un 
plus de beneficiu lunar 
de... 20 milioane de dolari.

mai virulente sînt Elf și 
Total (care aparțin statu
lui).

• OMUL VA PUTEA VEDEA IN CURIND 1N PLINA 
NOAPTE tot atît de clar ca-n plină zi cu ajutorul unor 
ochelari. Această surprinzătoare invenție a fost pusă la punct, 
după numeroși ani de studii, de către 'cercetătorii de la 
Laboratorul de electronică și fizică aplicată din Franța. Deo- 
oamdată ochelarii-minune nu se găsesc în magazinele de 
optică. Prototipul este destul de incomod: 700 grame, iar di
mensiunile sale sînt asemănătoare cu cele ale ochelarilor sub
marini. Tehnicienii promit că le vor reduce dimensiunile și 
greutatea. Atunci fabricarea în serie va permite vînzarea lor 
la un preț accesibil. Oricum, existența noastră nocturnă va 
fi profund schimbată de această invenție I • UN PROGRAM 
DE DIRIJARE A CIRCULAȚIEI cu ajutorul tehnicii elec
tronice de calcul a fost elaborat de autoritățile locale din 
Varșovia. Acest sistem — ce urmează să fie aplicat pînă în 
1978 la 300 intersecții periculoase — va fi, pînă la sfîrșitul 
anului în curs, introdus la 15 astfel de intersecții. • VITTO
RIO DE SICA, ‘ celebrul regizor, actor și realizator italian, a 
încetat din viață din cauza unui cancer operat în iulie 1973 
la spitalul din Geneva și care apoi s-a generalizat. Deși cu
noștea natura intervenției chirurgicale, de Sica a reluat, după 
operație, turnarea ultimului său lung metraj, „Călătoria", a 
cărui premieră a avut loc chiar în ziua morții sale — 13 
noiembrie. Aflînd de tristul eveniment, Sophia Loren a de
clarat, suspinînd, unui corespondent al agenției France Presse : 
„Este cea mai îngrozitoare zi din viața mea. Nu pot crede că 
acest lucru este adevărat, n-am cuvinte pentru a-mi exprima 
amărăciunea și durerea față de această pierdere ireparabilă 
pentru cinema, ca și pentru Carlo Ponti. Vittorio de Sica n-a 
fost pentru mine și soțul meu doar un eminent colaborator, 
ci, timp de 20 de ani, un mare prieten, plin de delicatețe, de 
finețe. , Pentru mine va fi mereu viu". • PRINDEREA UNUI 
SOMON IN TAMISA în 
„o dată istorică" în lupta 
Britanie. De 141 de ani 
această specie în Tamisa.
peste 100 milioane lire sterline pentru depoluarea fluviului. 
Împăiat și păstrat ca obiect de muzeu, acest somon va fi 
transmis posterității ca semn al unei mari victorii. • PE 
MAGISTRALELE DE OȚEL ALE S.U.A. în primele opt 
luni ale anului în curs, au fost înregistrate 6 862 avarii, cu 
518 mai multe decît în perioada corespunzătoare a anului 
trecut. 79 de persoane și-au pierdut viața și 10 021 au fost 
rănite în aceste accidente.

cursul zilei de miercuri a marcat 
împotriva poluării apelor în Marea 
n-a mai fost prins un pește din 
In ultimii 15 ani au fost cheltuite

• 45 DE DEPUTAȚI ai Adu
nării legislative saigoneze au 
semnat un memorandum prin 
care se cere demisia lui Ngu
yen Van Thieu. Autorii memo
randumului îl acuză pe Thieu 
de corupție și cer reorganiza
rea guvernului de Ia Saigon 
pentru a scoate țara dintr-o si
tuație de criză, pe multiple 
planuri.

Aceasta este a doua acțiune a 
unor parlamentari sud-vietna- 
mezi, îndreptată împotriva lut 
Thieu, in ultimele zile.

• AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS a semnalat, miercuri, 
din Pnom Penh, intensificarea 
luptelor Ia est de capitala cam
bodgiana, unde forțele patriotice 
au cucerit trei avanposturi ale 
armatei lonnoliste, scoțind din 
luptă 44 militari inamici.

• PREȘEDINTELE CIPRU
LUI, arhiepiscopul Makarios, a 
avut o nouă Întrevedere cu se
cretarul de stat al S.U.A., Henry
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DACH : Patria (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN: 
Scala (orele 10; 13; 15,45; 18,15;
20.30) .

LA PATRU PAȘI DE INFINIT : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

TREI SCRISORI SECRETE : Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

EXPLOZIA : București (orele 
9,15; 11.30; 14,15; 17,15; 20).

AGENTUL STRANIU : Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

„Z“ : Festival (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30).

JOE HILL : Victoria (orele 9,30; 
12: 14,45; 17,30; 20,15).

CONSPIRAȚIA : Central (orele 
9,15: 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30).

ALO, SALVAREA ! : Lumina 
(orele 9,15; 11.15; 13,15; 15,30; 18; 
20).

TATĂL RISIPITOR; Doina (o- 
rele 11,15; 13,30; 17,45; 20) — la

Documentul, însumind 
circa 800 de pagini, a fost 
elaborat de-a lungul unei 
cercetări minuțioase, ca
re a durat mai multe săp- 
tămini, fiind apreciat „ca 
un element fructuos pen
tru informarea organelor 
legislative și a publicului 
în general" (LE FIGARO). 
Comisia parlamentară de 
anchetă, creată la iniția
tiva deputaților comuniști, 
își propusese examinarea 
condițiilor comerciale, fi
nanciare și fiscale in care 
societățile petroliere ope
rează în Franța (din punc
tul de vedere al aprovi
zionării pieței, al stocuri
lor, al raporturilor lor cu 
statul). Potrivit presei 
franceze, dosarul formu
lează citeva capete de a- 
cuzare principale :

• Societățile petroliere 
nu plătesc practic impo
zite, grație unui labiriui 
procedural in care se 
includ cheltuieli pentru 
refacerea surselor de a- 
provizionare, fluctuației 
cursurilor și mai ales așa- 
numitului „beneficiu con
solidat", care le permite 
menținerea unui 
inalt, incluzînd 
plată a impozitelor 
beneficii sumele care sint

profit 
drept 

pe

destinate de drept sta
telor producătoare. Re
zultatul unei asemenea 
modalități de activitate fi
nanciară : societățile de 
stat Elf și Total nu plă
tesc nici un impozit in

• Societățile ascund in
formațiile reale privind 
prețurile de achiziție a ți
țeiului. Pentru a determi
na guvernele să sporească 
prețurile de desfacere, 
concernele petroliere fo-

• Existența unor înțe
legeri intre cercurile con
ducătoare ale societăților 
petroliere. Raportul evi
dențiază că ar fi vorba de 
legături care depășesc ca
drul legal și ale căror ur
mări se referă la stabili-

Un dosar exploziv
Dezvăluirile unei anchete privind activitatea

companiilor petroliere în Franța

Franța, în plus aceste 
două societăți servesc ca 
paravan marilor monopo
luri particulare pentru e- 
vitarea plății impozitelor. 
Astfel Esso și, mai re
cent, Shell, utilizind pro
cedura societăților Elf 
și Total, și-au redus 
continuu impozitele plă
tite, folosind și alte fe
luri de evaziuni fiscale, 
între care prețul de trans
fer (prețul de transfer es
te acei preț pe care so- 
cietățile-mamă il factu-

losesc ceea ce publică Or
ganizația țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.). 
Insă aceste hotăriri sînt 
generale, aplicarea lor 
este deseori deosebită de 
la un stat producător la 
altul. Un exemplu : Bri
tish Petroleum din Fran
ța susține că, in conformi
tate cu deciziile O.P.E.C. 
ar achiziționa barilul cu 
9,42 dolari ; raportul a- 
preciază însă că ar plăti 
doar 8,64. Rezultă o dife
rență de 78 de cenți pe fie-

rea rețelei de desfacere 
și, în special, a nivelului 
prețurilor. Evident, de pe 
urma unor asemenea în
țelegeri au avut de sufe
rit nu numai micile fir
me, dar și mari întreprin
deri naționale, cum sînt 
Charbonnages de France, 
Air France etc. Compania 
aeriană a luptat pentru a- 
provizionarea cu kerosină 
cu un adevărat cartel. 
Ceea ce este foarte curios, 
companiile care s-au de
dat la amenințările cele

• Ambiguitatea relații
lor intre administrație și 
societățile petroliere. In 
mai multe rinduri minis
terul industriei, în special 
direcția carburanților, a 
fost pus în cauză de auto
rii raportului. Inexistența 
unui control adecvat din 
partea statului a facilitat 
desfășurarea unor afaceri 
favorizind diferite persoa
ne din domeniul petrolu
lui, care au lucrat pentru 
Elf, iar acum au trecut pe 
ștatele de plată ale com
paniilor particulare. Pen
tru a pune capăt situației 
alarmante, raportul pro
pune înfăptuirea de ur
gență a două acțiuni : 
crearea unui organism 
autonom de concepție și 
de control a politicii pe
troliere de stat și simpli
ficarea organizării secto
rului petrolier etatizat, 
care poate duce pînă la 
fuziunea celor două com
panii de stat.

Dezbaterile din Aduna
rea națională pe marginea 
raportului, preocupările 
unor largi pături ale 
populației, pozițiile expri
mate in presă — deși nu
anțate — au subliniat ne
cesitatea adoptării unor 
măsuri radicale, într-un 
domeniu de interes vital : 
politica petrolieră, ener
getică in general.

IOAN TIMOFTE

orele 9,45 și 12,30 program pentru 
copii.

SECRETUL CIFRULtri : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 15,45: 18; 20,15).

POLIȚIA ACUZĂ, LEGEA ACHI
TĂ : Feroviar (orele 8,45; 13,30; 
16; )8,30; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

VIFORNIȚA : înfrățirea (orele 
15.30: 18; 20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : Bu- 
zești (orele 9; 12,30; 16,30; 19,30).

TUDOR : Dacia (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

PROPRIETARH : Bucegi (orele 
15.45; 18: 20,15).

VREMEA ZĂPEZILOR : Unirea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

PĂDUREA PIERDUTA : Lira 
(orele 15,45; 17,45; 20,15).

ASEDIUL : Drumul Sării (orele 
15.30; 18: 20,15).

FACEREA LUMII : Ferentari (o- 
rele 15,30: 18; 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE ORA
ȘULUI : Giulești (orele 15,30; 17,45; 
20).

FRAȚII JDERI: Cotrocenl (ore
le 15,30; 19).

ULTIMUL CARTUȘ : Pacea (ore
le 16; 18; 20).

CAPCANA : Cringași (orele 16; 
18,15).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎNTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : Volga (orele 9,30; 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Viitorul (orele 15,30; 19).

MIHAI VITEAZUL : Gloria (ore
le 9; 12.30; 16; 19,15).

TORINO NEGRU : Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

UN COMISAR ACUZĂ : Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20).

IARNA FIERBINTE : Moșilor 
(orele 16; 18; 20).

DECOLAREA ; Popular (orele 
15,30; 18; 20).

SETEA ; Munca (orele 15,30; 19).
MORȚII RĂMIN TINERI : Cos

mos (orele 15,30; 18; 20,15).
BARIERA : Tomis (orele 9; 11,15; 

13,30; 15,45; 18; 20,15).

PAN WOLODIJOWSKI : Flacăra 
(orele 15,30; 19).

RĂZBOIUL MINELOR : Arta 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

ULTIMA LUPTĂ : Vitan (orele 
15; 17,45; 20,30).

ULTIMA LUNA DE TOAMNĂ : 
Modern (orele 9; 11: 13; 16; 18; 20).

ODISEEA GENERALULUI JOSE 
Rahova (orele 16; 18; 20).

COMOARA DIN VADUL VECHI : 
Progresul (orele 16; 18; 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Fla
mura (orele 9; 12; 16; 19).

ginditorului (civilizația neolitică și 
din epoca bronzului pe teritoriul 
carpato-dunârean). Evocare de 
Victoria lonescu ; Științe sociale : 
Programul P.C.R. despre condu
cerea și organizarea științifică a 
societății. Prezintă prof. unlv. dr. 
Nicolae Ivanclu-Văleanu. 17,30 
Emisiune în limba germană. 19,30 
Telejurnal. Carta comuniștilor ro
mâni in dezbaterea întregului po
por. 20,00 Handbal masculin : 
România _ R.F.G. Transmisiune 
directă de la Palatul Sporturilor 
și Culturii din București. 21,10 
România de astăzi, România de 
mtine. Revistă social-polltică TV. 
21,45 Selecțlunl din spectacolul 
prezentat la București de Baletul 
național mexican. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
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PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teleșcoală : Pregătire 
tehnică productivă (electrotehnică, 
clasa a VIII-a, școala generală) : 
Semne convenționale ; Ctitori de 
temelii (ciclu de istoria civilizației 
și culturii românești) : Orizontul

17,30 Telex. 17,35 Film artistic : 
„Facerea lumii" — o produc
ție a studioului cinematografic 
„București". 19,30 Telejurnal. Carta 
comuniștilor români In dezbaterea 
întregului popor. 20,00 Roman foi
leton : „Surorile Materassi" — 
episodul IV. 20,50 Tineretul și pro
blemele familiei. Anchetă interna
țională. 21,05 Muzee și expoziții. 
21,20 Telex. 21,25 Luna creației ori
ginale românești.
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