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PROIECTUL

LEGII

cu privire la 
fondul funciar

ÎN PAGINILE IV-V socialista 

în. cinstea 

Congresului

După festivitățile de miercuri, din municipiul CIuj-Napoca, și după 

rodnicele întîlniri cu oamenii muncii din Baia Mare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășii Manea 

Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Ion Ioniță, losif Uglar au. continuat, 

în cursul zilei de joi, vizita de lucru în județul Maramureș și apoi în jude

țele Satu-Mare șl Bistrița-Năsăud.

e Pretutindeni, oamenii muncii - români, maghiari, germani 
și de alte naționalități - au făcut o primire caldă, entuziastă 
conducătorilor de partid și de stat, dînd, și cu acest prilej, 
expresie deplinei lor adeziuni la proiectele de documente ale 
Congresului al XI-lea, hotărîrii de a face totul pentru reali

zarea înainte de termen a sarcinilor planului cincinal.
© Propunerea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al partidului exprimă voința 
organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii de a-l avea mereu în frunte pe cel mai iubit fiu al 

■ poporului nostru.

ÎN JUDEȚUL
9

MARAMUREȘ
5

** ■ ■

In mijlocul 
oamenilor muncii 

- din Sighetu Marmațieiîn dimineața zilei de joi, 17 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, Împreună cu tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Ion Ioniță, Iosif Uglar, au continuat vizita de lucru în județul Maramureș.x După Intîlnirile cu comuniștii, cu oamenii muncii băimăreni, secretarul general al partidului s-a aflat In mijlocul locuitorilor din alte localități ale frumoaselor și străvechilor meleaguri maramureșene, care trăiesc astăzi din plin viața clocotitoare a întregii țări.La Sighetu Marmației și Vișeu, localități reînnoite prin forța constructivă a socialismului, mii și mii de cetățeni — români, maghiari, ucraineni — și-au manifestat profunda satisfacție a reîntilnirii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, ra- portînd succesele dobîndite în în- tîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului, exprimind totala lor adeziune și aprobare față de documentele pe care forumul comuniștilor români este chemat să le aprobe.Sighetu Marmației. care va sărbători în curînd 650 de ani de atestare documentară, a rezervat secretarului general al partidului, încă din primele clipe ale sosirii, o pri

mire entuziastă. In Piața Unirii, mii de locuitori s-au adunat spre a-1 saluta pe secretarul general ai partidului, spre a-i exprima mulțumirile cele mai vii pentru grija pe care o manifestă permanent pentru destinele națiunii noastre socialiste, pentru minunatele condiții de viață create de partid tuturor locuitorilor țării.Politica partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor patriei noastre a însemnat pentru Sighetu Marmației, beneficiar al unor importante fonduri de investiții, modificări structurale de prim ordin. Harta sa economică s-a îmbogățit, ari de an, cu noi unități industriale de prelucrare a lemnului, ale industriei ușoare, ceea ce a sporit ponderea sa în producția industrială a județului. Aici, de pildă, se realizează 40—50 la sută din totalul exportului maramureșean. In peisajul urbanistic al localității au apărut numeroase blocuri de locuit. însumînd peste 4 000 de apartamente, edificii culturale și sociale, care au contribuit substanțial la creșterea nivelului de trai material și cultural al locuitorilor.Angajați în eforturile Întregului popor de a realiza cincinalul inain-
(Continuare in pag. a n-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară din municipiul Baia Mare
Dragi tovarăși și prieteni.Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor din municipiul Baia Mare și județul Maramureș un salut călduros din partea Comitetului Central, a Consiliului de Stat, a guvernului, precum și a mea personal. (Aplauze ; urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Ne aflăm în Baia Mare într-o vizită de lucru pentru a ne consfătui cu activul de - partid, cu oamenii muncii, cu toți cetățenii asupra felului în care s-a desfășurat activitatea de pînă acum și asupra a ceea ce avem de făcut în continuare pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea pentru cincinalul 1971— 1975.Am ascultat cu multă satisfacție cele spuse aici de primul secretar, că municipiul Baia Mare și județul Maramureș se prezintă la Congresul al XI-lea al partidului — care va avea loc în curînd — cu succese remarcabile în îndeplinirea cincinalului înainte de termen, că angajamentul luat de a realiza cincinalul în patru ani șt jumătate se îndeplinește în bune condiții. (Aplauze puternice ; urale).

Pentru toate rezultatele pe care le-ați-obținut pînă acum în realizarea cincinalului, în îndeplinirea sarcinilor de cinste care v-au revenit în toate domeniile de activitate, doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Baia Mare și din Maramureș felicitări și urări de noi și noi succese ! (Aplauze puternice ; urale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").Deoarece programul întocmit și timpul pe care il avem la dispoziție nu ne-a permis să vizităm și Cavni- cul, am folosit prilejul acestei adunări populare pentru a înmîna minerilor de la exploatarea minieră Cav- nic, care împlinește 600 de ani de activitate, „Ordinul Muncii" clasa I. Aceasta, atit ca sirnbol al îndelungatei activități de minerit, cit și, îndeosebi, ca o apreciere a activității minerilor din Cavnic în anii construcției socialiste, a muncii depuse în acest cincinal pentru îndeplinirea în cele mal bune condiții a planului. Pentru toate acestea le adresez calde felicitări și le urez noi și noi succese. Rog pe tovarășii prezenți aici să transmită minerilor din Cavnic și familiilor lor cele mai calde felicitări, urări de noi succese și multă să

nătate, precum și salutul mineresc „noroc bun" I (Aplauze puternice ; urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Dragi tovarăși șl prieteni,Sînt bucuros că șl Baia Mare și județul Maramureș, alături de multe județe din țara noastră, au rezultate bune în . înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Toate realizările obținute de întregul nostru popor demonstrează justețea politicii partidului de industrializare, de dezvoltare a tuturor sectoarelor de activitate,''de amplasare rațională a industriei și, în general, a ■ forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Aceasta creează condiții pentru ridicarea la o viață nouă a tuturor localităților, a întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite j urale).Și în continuare, după cum ați putut cunoaște din Programul partidului și din Directivele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de Congresul al XI-lea, prevedem dezvoltarea în ritm intens a întregii activități economice, a industriei socialiste. Municipiului Baia Mare și județului

Maramureș le vor reveni sarcini importante pentru îndeplinirea prevederilor din aceste documente istorice. Se va asigura astfel ridicarea Ia un nivel superior de dezvoltare a acestor ținuturi, care întotdeauna s-au aflat în primele rînduri în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. (Aplauze puternice).Nu doresc acum să mă refer pe larg la prevederile acestor documente, dar aș menționa că partidul acordă o atenție deosebită ridicării nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, al întregului popor — așa cum a acordat și în actualul cincinal. Cunoașteți că în urma măsurilor luate în acest an de Comitetul Central, nivelul de retribuție stabilit de Congresul al X-lea va fi nu numai realizat, dar chiar depășit. In 1975, toți oamenii muncii vor avea un venit cu 3—4 la sută mai mare decît se prevăzuse in planul cincinal. Aceasta demonstrează grija și preocuparea permanentă a partidului nostru ca, pe măsura dezvoltării forțelor de producție, a întregii economii, să se asigure creș-
(Continuare în pag. a II-a)

întreprinderile 
din județul Mureș 
au realizat planul 

pe 4 ani din cincinalLa 16 octombrie, oamenii muncii din întreprinderile industriale și unitățile economice ale județului Mureș au atins cotele finale ale planului producției globale industriale pe 4 ani din cincinal, într-o telegramă adresată cu a- cest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Mureș al P.C.R. arată că acest succes creează premise ca, pînă la finele anului, să se obțină un volum de producție globală industrială în valoare de peste 3 miliarde lei, ceea ce corespunde unui avans de 76 de zile obținut în întrecerea pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.
Success 

ale energeticieniiorPeste cîteva zile se sărbătorește „Ziua energeticianu- lui". In întîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului și a sărbătorii lor, energeticienii raportează t• Constructorii și montoriî de pe șantierul centralei electrice de la Rîmnicu-Vîlcea, primul din cele 29 obiective hidroenergetice proiectate a fi construite pe rîul Olt, au înregistrat un nou succes — intrarea în probe tehnologice cu apă a celui de-al doilea hidroagregat, cu o putere instalată de 23 MW. Concomitent, se efectuează operațiile premergătoare conectării a- cestui agregat la sistemul energetic național.• Unitățile aparținînd întreprinderii electroșentrale Brazi au pulsat, de la începutul anului și pină acum, în sistemul energetic național 150 milioane kWh peste prevederile de plan, cantitate superioară celei înscrise în angajamentul anual. La rindul lor, energeticienii de Ia Doicești raportează îndeplinirea sarcinilor de producție pe patru ani ai cincinalului, iar cei de la Ploiești au adăugat la startul productiv noi capacități necesare extinderii termoficării orașului.O Ca urmare a modernizării unor instalații de transport și distribuție, punerii în funcțiune a noi stații de transformare și prin modernizarea altora, cit și prin reînnoirea unor . instalații de transport și distribuție, lucrătorii întreprinderii de rețele electrice Mureș au realizat, în acest an, economii de peste 22 milioane kWh. (Agerpres)
Judejul lifov 

a încheiat însămînjalul 
griuluiILFOV (Corespondentul „Scinteii", AI. Brad). — Prin munca plină de abnegație a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor și specialiștilor care nu au precupețit nici un efort pentru executarea lucrărilor la timp și la un înalt nivel agrotehnic, în ziua de 17 octombrie 1974 cooperativele agricole de producție din județul Ilfov au terminat în- sămînțatul griului pe cele 112 500 hectare cit era prevăzut în plan, urmînd ca în 2—3 zile această lucrare să fie încheiată și în întreprinderile agricole de stat. în prezent, toate forțele sînt concentrate pentru încheierea cît mai grabnică a recoltării culturilor de toamnă și executarea arăturilor pe întreaga suprafață planificată, punînd în felul a- cesta bazele obținerii unor recolte sporite în 1975.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară 

din municipiul Baia Mare
(Urmare din pag. I)terea bunăstării poporului — telul suprem al politicii partidului, esența însăși a societății socialiste pe care o e- dificăm în țara noastră. (Aplauze prelungite; se scandează; „Ceaușescu— P.C.R.“). In conformitate cu prevederile Programului și Directivelor, și în cincinalul următor vom asigura creșterea, în raport cu dezvoltarea întregii economii, a bunăstării tuturor oamenilor muncii din patria noastră. Depinde de noi toți ca tot ceea ce ne propunem să fie înfăptuit in cele mai bune condiții. De aceea sînt necesare o mai bună organizare a activității, întărirea disciplinei în muncă, întărirea ordinii. Fiecare la locui său de muncă să facă totul pentru a-și aduce contribuția la activitatea colectivului, la opera întregului nostru popor ! (Aplauze puternice).Avem, dragi tovarăși. în fața noastră o perspectivă minunată : edificarea în următorii ani a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, înaintarea pe calea făuririi comunismului — cea mai a- vansată societate pe care a cunoscut-o omenirea. Toate aceste obiective mărețe însuflețesc întregul nostru popor. Putem avea deplina garanție că înfăptuind neabătut politica Partidului Comunist Român — care corespunde pe deplin intereselor vitale ale națiunii noastre și pornește de la condițiile concrete ale României — vom obține această victorie 1 (Aplauze puternice, urale).Sintem pe deplin conștienți că tot ceea ce facem corespunde intereselor poporului nostru : totodată, succesele României pe calea socialismului sînt o contribuție la cauza socialismului, la întărirea prestigiului și influenței sale în lume, la cauza generală a progresului și păcii. (Aplauze prelungite, urale).Dragi tovarăși,Mai avem pină la Congresul al XI-lea o lună și 10 zile. întregul popor întimpină Congresul cu succese deosebite. Am constatat că nici dumneavoastră nu rămînețî mai prejos. Intr-adevăr, dorim ca Congresul al XI-lea să rămlnă în istorie nu numai
în mijlocul oamenilor muncii

din Sighetu Marmației
(Urmare din pag. I)te de termen, oamenii muncii din Sighet raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu, in aceste momente de intensă bucurie și satisfacție, îndeplinirea, incă de la 17 august, a sarcinilor pe primii 4 ani ai cincinalului.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți oaspeți sînt întîm- pinați cu căldură de Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., Ion Ulici, prim-secretar al . comitetului municipal de partid.Bătrînul Grigor Ioan oferă tradiționala pîine și sare, înmînind. totodată, Cheia orașului. : In semn de omagiu, cunoscutul artist popular Stan Ion Pătraș din Săpința înmînea- ză portretul secretarului general al partidului, sculptat in lemn, iar ti- năra Doca Mihai dăruiește tovarășei Elena Ceaușescu miniatura unei porți maramureșene, realizată de meșteri populari.Vizita de lucru începe la combinatul de prelucrare a lemnului, modernă unitate industrială, care valorifică una din bogățiile de veacuri ale Maramureșului — aurul verde. Dispunind de 7 fabrici, utilate în mare măsură cu mașini complexe produse în țară, combinatul produce mobilă de diferite tipuri și modele, plăci aglomerate, placaje, furniruri larg solicitate ia export. De altfel, combinatul desface în prezent o bună parte din producția sa în peste 30 de țări ale lumii, unde marca sighetea- nă și-a cucerit o binemeritată faimă.Prezentînd date semnificative din activitatea combinatului, directorul general Gheorghe Grunstein subliniază că. în cinstea Congresului al XI-lea al partidului, colectivul- de aici și-a realizat sarcinile de plan ale primilor 4 ani ai cincinalului.Discuția secretarului general cu reprezentanții Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. cu cadrele de conducere din centrală și specialiștii combinatului 
se axează pe una din problemele de 

prin adoptarea Programului și a Directivelor de dezvoltare economică, dar și ca o manifestare fermă a unității și voinței întregului partid și popOr de a merge neabătut înainte pe calea ridicării României pe noi culmi de progres și civilizație, spre comunism 1 (Aplauze puternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu— P.C.R.").Așa cum am menționat și la Hunedoara, dorim ca organizațiile de partid, comuniștii, oamenii muncii de pretutindeni — deci și cei din Baia Mare și din Maramureș — să fie prezenți la Congres cu delegați care să reprezinte voința dumneavoastră fermă de a înfăptui neabătut politica partidului în toate domeniile de activitate. Conferința județeană, care va avea Ioc în curind, trebuie să fie conferința comuniștilor și a oamenilor muncii din Maramureș ; ea trebuie să trimită la Congres pe cei mai buni dintre cei mai buni comuniști pentru a chibzui, împreună cu comuniștii din întreaga tară, cum să acționăm mai bine pentru înfăptuirea Programului de înaintare a României spre comunism. Sînt convins că intr-adevăr conferința voastră va trimite la Congres pe cei mai buni, că ei vor face cinste oamenilor muncii din Maramureș I (Aplauze puternice, prelungite).Cunosc. bine organizația de partid din Maramureș, cunosc oamenii muncii din județul Maramureș. Sînt convins că nici in viitor ei nu vor rămîne mai prejos, că vor face totul pentru a fi în primele rinduri ale luptei pentru înfăptuirea Programului partidului. a politicii noastre interne și internaționale. (Aplauze puternice, urale).Cu aceste gindurî și cu această convingere vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Maramureș noi succese în activitatea viitoare, succes în viață. Multă sănătate, bunăstare și fericire 1 (Urale puternice : aplauze. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.",..Ceaușescu și poporul". Cei prezenti la adunare ovaționează cu entuziasm pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

mare însemnătate pentru întreaga noastră economie : valorificarea superioară a materiei prime.Apreciind rezultatele obținute în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază, totodată, necesitatea de a intreprinde noi măsuri pentru ca lemnul să-și găsească o deplină valorificare in produse de inaltă calitate.In secția PAL a întreprinderii, secretarul general se interesează de modul cum sint folosite spațiile de producție, apreciind eforturile specialiștilor materializate în obținerea unui spor de producție de 6 la sută pe metru pătrat.Analiza. modului în care oamenii muncii din Sighet realizează importantele sarcini ce le revin în acest cincinal continuă la întreprinderea de tricotaje „Unitatea"Directorul întreprinderii, Vâsile Oceanu. informează cu satisfacție că, de la 30 septembrie, acest colectiv și-a îndeplinit planul pe primii 4 ani ăi cincinalului, ceea ce ii va permite să obțiflă o producție suplimentară de peste 500 000 tricotaje. Este discutată problema realizării unor sortimente și modele noi, la nivelul pe- rintelor beneficiarilor interni și externi. Se subliniază că, în acest an, au fost realizate peste 800 de modele noi pentru export.Cu prilejul unei vizite anterioare secretarul general a arătat că este necesară folosirea cit mai judicioasă a spațiilor de producție. Specialiștii, în urma studierii posibilităților e- xistente. au reușit să găsească soluții adecvate, obținlndu-se o producție suplimentară de 800 000 tricotaje pe suprafețele introduse țn circuitul productiv.S-a relevat, totodată, necesitatea atingerii parametrilor proiectați la toate capacitățile date in folosință.— Ați realizat multe lucruri bune, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, in încheierea vizitei, urînd colectivului succese tot mai mari.In piața din centrul orașului a a- vut Ioc. apoi, o entuziastă adunare populară, Ia care a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Sighetu MarmațieiLa „Unitatea", tîndra întreprindere de tricotaje din

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară 

din Sighetu Marmației
Dragi tovarăși.Aș vrea, la început, să' vă-transmit un călduros salut din partea Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, a guvernului și din partea mea personal, să-mi exprim satisfacția pentru succesele . înregistrate de oamenii muncii din aceaștă‘; parte a tării In realizarea planului cincinal, pentru contribuția lor la dezvoltarea ■ generală a economiei noastre naționale. ;Pentru realizările pe care le-ați obținut în dezvoltarea economico- socială., în producția industrială doresc să vă adresez calde felicitări și urări de noi și noi succese în activitatea viitoare. (Aplauze puternice).în urma vizitei pe care am făcUt-o, e drept, ceva mai de rriult, s-a dezvoltat și industria din orașul dumneavoastră. Se ridică o nouă uzină de construcții de mașini, s-au dezvoltat construcțiile de locuințe. Orașul capătă o înfățișare nouă și modernă. Deci și în această parte a tării, pe acest străvechi pămînt strămoșesc, rezultatele construcției socialismului, ale ridicării bunăstării poporului sînt vizibile peste tot.Vizita noastră în Orașul- dumneavoastră se înscrie In preocuparea constantă a conducerii de partid și de stat de a se consfătui cu oamenii muncii, cu comuniștii, asupra problemelor privind dezvoltarea țării. Sintem în ajunul Congresului al XI-lea și dorim să discutăm împreună dacă documentele supuse spre dezbatere corespund dorințelor $1 năzuințelor națiunii noastre socialiste, dacă poporul consideră că ele asigură mersul tot mâi ferm înainte al României socialiste spre comunism, spre civilizația cea mai înaltă, spre bunăstare și fericire. (Aplauze puternice, prelungite).Și aici, ca pretutindeni unde am fost in aceste zile, am constatat adeziunea unanimă la politica internă și externă a partidului. Am constatat că comuniștii, oamenii muncii aprobă documentele supuse Congresului al XI-lea — Programul, Directivele. Tezele — in care sînt cuprinse șl direcțiile politicii internaționale. Ele întrunesc adeziunea unanimă a partidului și poporului, deoarece sint expresia politicii noash'e de înaintare pe calea făuririi socie
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■ • • • CUVÎNTUL tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară din orașul 

Vișeu

tății socialiste multilateral dezvoltate. pe calea comunismului, in colaborare strinsă- cu toate țările socialiste. cu toate națiunile, spre o lume a păcii și colaborării. (Aplauze puternice, prelungite).
Cuvîntarea secretarului1 general, îndemnurile sale- de a depune noi eforturi pentru edificarea societății socialiste in patria noastră au găsit un profund ecou in inimile celor prezenti.Adtesindu-se tovarășului. Nicolae Ceaușescu, primul secretar al Comitetului municipal; de partid, loan -Ulici, a spus:Comuniștii, toți oamenii muncii din Sighetu .^Iarmației Vă .adresează calde mulțumiri pentru marea bucurie ce ne-ați făcut-o de a ne vizita locurile', de a ne cunoaște preocupările, munca. pe care o desfășurăm, închinată realizării exemplare a sarcinilor ce ne revin. .Vă mulțumim din adîncul inimii pentru aprecierile și indicațiile pre-

Adunarea

din orașul Viseu■ ■La Vișeu, așezare maramureșeană cu vechi tradiții în exploatarea și prelucrarea lemnului, ca urmare a înfăptuirii politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor localităților țării, se construiește o fabrică de mobilă cu o capacitate de 13 000 garnituri pe an și urmează să se ridice o filatură de bumbac. Alte obiective ale planului prevăd deschiderea unor exploatări miniere și, în perspectivă, construirea unei turnătorii de piese din metale neferoase.Ca urmare a construcției noilor o- biective. a dezvoltării și modernizării actualelor unități, numărul locuitorilor orașului ocupați în industrie se va dubla, fapt ce se va răsfringe in ridicarea nivelului lor de viață.Pentru toate acestea, locuitorii Vi- șeului, români, maghiari, ucraineni, germani, și-au exprimat din adincul inimilor calda recunoștință față de partid, față de secretarul său general.

Și Sighetului Marmației îi vor reveni în cincinalul viitor sarcini importante.. Orașul dumneavoastră va cunoaște o dezvoltare industrială și o dezvoltare generală ; aceasta va ridica bunăstarea fiecărui locuitor pe o treaptă superioară, odată cu ridicarea nivelului de trai al întregului nostru popor. Sint convins că oamenii muncii din Sighet vor face totul pentru a-și Îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile viitoare, aducind o contribuție tot mai măre la progresul general al României socialiste.Cu această convingere, vă urez noi succese în activitatea dumneavoastră, multă fericire și sănătate. (Aplauze puternice, prelungite. Se ovaționează puternic pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
★țipase pe care ni le-ați dat. Ele vor călăuzi. întreaga activitate viitoare a organizației municipale de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.Vă rugăm, tovarășe secretar general. să primiți asigurarea noastră că vom face totul pentru a ne indeplini obligațiile ce ne revin în viitor, pentru ca municipiul, alături de întreaga țară, să se prezinte cu un bilanț bogat, cu succese de prestigiu, pentru a cinsti marele forum al comuniștilor, Congresul al XI-lea al partidului nostru.Vă mulțumim, vă dorim multă sănătate, să ne conduceți cu înțelepciune pe drumul glorios al socialismului multilateral dezvoltat, ai făuririi comunismului în România.

populară

La entuziasta adunare populară ce a avut loc în centrul orașului, ei au salutat cu Îndelungi și puternice urale șl aclamații pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Rostind un cuvînt de deschidere a adunării, tovarășul Grigore Hontau, secretar al comitetului orășenesc de partid, primatul orașului, a spus :Vizita de lucru pe care o întreprindeți în orașul nostru se petrece în preajma celui de-al XI-lea Congres al partidului, anul în care sîntem mindri să vă raportăm succese însemnate in activitatea economico- socială, pe măsura acestui important eveniment în viața partidului, a întregului nostru popor.Documentele celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. — a spus vorbitorul — au produs și în inimile și in conștiințele noastre vibrante sentimente de bucurie și satisfacție pentru 

perspectivele pe care le deschid în fața patriei noastre socialiste, a minunatului nostru popor.In spiritul proiectului de Directive ale Congresului al XI-lea, pentru planul cincinal următor ne revin sarcini mobilizatoare, privind exploatarea rațională și valorificarea superioară a masei lemnoase, extinderea lucrărilor de cercetare geologică, dezvoltarea capacităților de producție existente, diversificarea producției. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că stă în putința noastră să realizăm aceste obiective, să ne depășim sistematic propriile realizări.Luind cuvîntul în numele colectivului de muncă din unitatea indus

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să vă adresez dumneavoastră. locuitorilor din orașul Vișeul de Sus, în numele Comitetului Central al partidului, al guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros și cele mai bune urări. (Aplauze puternice, urale : se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").în cadrul vizitei pe care am făcut-o în Maramureș și în alte județe am ținut să vizităm șl orașul Vișeu, să ne întilnim cu comuniștii și cu oamenii muncii de pe aceste meleaguri strămoșești. Ne' face o deosebită bucurie, să constatăm că șl oamenii muncii din Vișeu — la fel ca cei din județul Maramureș, ca Întregul popor — au rezultate bune in realizarea planului cincinal, că șl dumneavoastră aduceți o contribuție de preț la realizarea de către județ a cincinalului înainte de termen. Pentru toate aceste rezultate vă a- dresez calde felicitări și urări de noi succese I (Aplauze puternice, urale).Ne. produce o debsebită satisfac
ție faptul că și în Vișeu se dezvoltă unele întreprinderi industriale. îndeosebi de prelucrare a lemnului. în cincinalul următor se Vor construi noi unități industriale care vor contribui Ia ridicarea nivelului de dezvoltare a acestei părți a țării — așa cum se dezvoltă Întreaga noastră patrie, ca rezultat al politicii mar- xist-leniniste de amplasare și dezvoltare' a forțelor de producție pe Întregul teritoriu. Pornim de la faptul că egalitatea în drepturi Intre toți oamenii muncii. între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, se poate realiza în cele mai bune condiții în. primul rîhd printr-o dezvoltare puternică a forțelor de producție, prin asigurarea de condiții egale de muncă, de viață, de învăfămînt, în toate domeniile, pentru toți cetățenii. (Aplauze puternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Constatăm, de asemenea, cu multă satisfacție că și orașul dumneavoastră, la fel ca toate orașele țării, se dezvoltă continuu,; se construiesc locuințe noi, moderne, asigurîndu-se In felul acesta locuitorilor condiții tot mai bune de viață.Tot ceea ce se înfăptuiește In orașul dumneavoastră, ca și în întreaga țară, demonstrează preocuparea constantă a partidului și guvernului de a asigura, pe măsura dezvoltării forțelor de producție, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor ; demonstrează faptul că tot ceea ce facem este Închinat omului, poporului, fericirii

★In această atmosferă de mare entuziasm, o tinără fată, în portul străvechi al acestor meleaguri, dă glas sentimentelor de aleasă prețuire și stimă ale locuitorilor din această parte a țării față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, oferindu-le, potrivit da- tinei locului. țesături lucrate de mină după meșteșugul moștenit din generație în generație.Acest, moment atît de grăitor pentru simțămintele și gindurile maramureșenilor este trăit cu mare bucurie de toți cei prezenți care, minute in șir. ovaționează pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adresîndu-se celor prezenți. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus: 

triei chimice și de medicament» „Terapia", ing. Aurelia Tecușan, după ce a arătat succesele obținute, a exprimat hotărîrea întregului colectiv de a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce-i stau în față.A vorbit apoi Gheorghe Caniuca, care a evocat înflorirea frumoaselor meleaguri maramureșene în anii socialismului, munca însuflețită pentru realizarea cincinalului în 4 ani și jumătate, entuziasmul cu care au fost primite și aici documentele programatice ale Congresului al XI-lea.Primit cu nesfîrșite urale și aclamații, la adunarea populară a locuitorilor din Vișeu a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

și bunăstării întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Și in orașul dumneavoastră, ca, de altfel, in întregul județ, am constatat cu multă bucurie că organizațiile de partid, toți oamenii muncii acționează cu mult entuziasm pentru în- timpinarea Congresului al XI-lea al partidului cu noi succese în activitatea lor, că documentele ce se dezbat astăzi de către întregul partid și popor — Programul și Directivele — se bucură de o apreciere și o adeziune unanimă a comuniștilor șl oamenilor muncii din Maramureș. A- ceasta demonstrează că documentele Congresului corespund pe deplin intereselor vitale ale celor ce muncesc din țara noastră, ale întregului nostru popor, asigurind înaintarea fermă .pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism, a patriei noastre, spre o viață tot mai îmbelșugată a întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice t se scandează : „Ceaușescu șl poporul").Șint convins că și în viitor comuniștii, oamenii muncii din Vișeu, împreună cu toți comuniștii și oamenii muncii din Maramureș, cu întregul nostru popor, își vor îndeplini in cele mai bune condiții sarcinile importante ce le vor reveni din ho- tărîrile Congresului al XI-lea al partidului. Am convingerea că șidumneavoastră veți aduce o contri- ■■ buție tot mai importantă la dezvoltarea Vișeului, la dezvoltarea generală a țării, pășind în strinsă unitele spre înfăptuirea visului de aur înscris in documentele ce le vom a- dopta la Congres — comunismul. Fără îndoială, trebuie să lucrăm mai bine, să căutăm a gospodări mai bine tot ceea ce avem, pentru ca fiecare la locul său de muncă să poată spune cu mindrie că și-a făcut datoria față de colectiv, 'față de oraș, față de comună, față de națiune, față de partid, față de cauza progresului și socialismului. (Aplauze puternice).Avînd convingerea că în anii următori Vișeul va cunoaște o nouă dezvoltare, că oamenii muncii din județul Maramureș și din Vișeu își vor indeplini în tot mai bune condiții sarcinile de cinste și onoare ce le vor reveni, vă urez succese tot mai mari în activitatea viitoare, , multă sănătate și multă fericire I (Aplauze puternice, urale, se scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul" ; se ovaționează puternic pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
*Dragi tovarăși,Doresc să vă mulțumesc mult, și apreciez aceste țesături — adevărate opere de artă populară — ca o expresie a angajamentului dumneavoastră de a păstra portul strămoșesc, obiceiurile strămoșești și de a merge într-o strinsă împletire cu ceea ce este nou, bazindu-ne pe tradiții, pe ceea ce au făcut strămoșii noștri in trecut, pentru că numai așa vom construi o societate socialistă puternică.Păstrați, deci, obiceiurile, porturile strămoșilor, strămoșilor strămoșilor noștri, care să rămînă întotdeauna In amintire. Vă doresc să nu uitați niciodată aceasta. (Aplauze puternice ; ovații ; urale).

ÎN JUDEȚUL SATU-MARE
La această vizită au fost prezenți tovarășii Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință .și Tehnologie, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, și Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare.Pe stadionul municipal, unde a aterizat elicopterul prezidențial, o mare mulțime de oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a primit cu^entuziasm pe secretarul general.In numele locuitorilor județului, tovarășul loan Foriș, prim-secretar al Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R., președintele consiliului popular județean, a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți oaspeți, un căl

duros bun venit tn milenarul oraș de pe Someș.Obiectivul central al vizitei de lucru a secretarului general al partidului l-a constituit examinarea stadiului în care se află îndeplinirea sarcinilor planului cincinal in județ, a experienței unor colective industriale din municipiul Satu-Mare, ca și a rezultatelor obținute de organele locale de partid și de stat in ridicarea așezărilor de pe aceste meleaguri la nivelul civilizației și progresului socialist, in lumina politicii partidului nostru, de dezvoltare intensă și armonioasă a tuturor județelor țării.Tn municipiul Satu-Mare au fost vizitate două importante unități economice — întreprinderea de prelucrare a lemnului și întreprinderea „Unio", unități care și-au adus o importantă contribuție la indeplinirea planului 

producției globale pe patru ani de către industria județului.Dialogul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu specialiștii și muncitorii de la întreprinderea de prelucrare a lemnului, unitate profilată pe producția de mobilă de artă, îndeosebi cu intarsii, s-a axat pe problemele valorificării superioare, complexe a materiei prime, sporirii producției de mobilă, asigurării unei eficiențe maxime.în expoziția întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți au avut posibilitatea să cunoască, prin intermediul garniturilor expuse, măiestria artistică a muncitorilor de aici, oameni cu o bogată experiență, care in prezent pregătesc în meseria de in- tarsier și sculptor in lemn cadre și pentru alte unități similare din țară. 

Au fost apreciate îndeosebi Înaltul nivel calitativ al execuției, finisajul mobilierului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ministrului de resort, conducerii Întreprinderii să se preocupe, In continuare, de sporirea ’ eficienței activității productive, a recomandat ca în proiectarea noilor hale de mobilă să se asigure o mai bună iluminare naturală.Gazdele au informat pe secretarul general al partidului că muncitorii întreprinderii, antrenați în marea întrecere socialistă desfășurată tn Intîmpinarea celui de-al XI-lea Congres al partidului, au reușit pină acum să obțină un. avans de 135 de zile, ceea ce constituie o garanție sigură că prevederile cincinalului vor fi îndeplinite cu mult înainte de termen.Luindu-și rămas bun de la colec

tivul întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat cu căldură pe acești pricepuți meșteri,' urîndu-le să obțină în continuare noi și frumoase succese.Discuțiile pe care le-a purtat, apoi, secretarul general al partidului Ia intreptinderea „Unio" din Satu-Ma- -re cu specialiștii din ministerul de resort și conducerea uzinei s-au concentrat asupra problemei dezvoltării pe care o va cunoaște această unitate ce urmează să aducă o contribuție mai mare la Înfăptuirea programului de dotare cu echipamente complexe a carierelor de exploatare la zi a cărbunelui și a altor unități miniere.Cu prilejul vizitei sale anterioare la Satu-Mare. efectuată cu doi ani in urmă, secretarul general al partidului trasa ca sarcină, ministerelor 

interesate, elaborarea unui program de specializare și profilare a întreprinderilor producătoare de utilaj minier. Reprezentanții ministerului și centralei de resort au arătat că, în cadrul acestui program, unitatea din Satu-Mare a trecut Ia realizarea unor instalații de complexitate tehnologică ridicată. Gazdele raportează că, in intervalul care a trecut de la precedenta vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, producția de utilaj minier s-a triplat, ponderea ei ajungînd la aproape 30 la sută. Proiectele de extindere prezentate aici tovarășului Nicolae Ceaușescu prevăd, in continuare, o profilare mai accentuată a uzinei în această direcție.Pe parcursul vizitării principalelor secții ale întreprinderii se remarcă faplul că, urmind indicațiile secre

tarului general al partidului, acest» secții au fost reorganizate pe principiul integrării pe profiluri, al tipizării produselor. Pe spațiile dispo- 1 nibile au fost montate 133 de utilaje noi, îmbunătățindu-se organizarea producției pe fluxuri tehnologice.Adresînd felicitări colectivului întreprinderii pentru succesele sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ministerului de resort să revadă șl să lărgească programul privind dotarea unităților miniere cu e- chipament tehnic de înalt randament, încredințînd colectivului sătmărean, care a acumulat o bună experiență în acest domeniu și dispune de utilajele necesare, sarcini mai mari p» linia realizării unor instalații complexe, atit pentru beneficiarii din țară, cit și pentru export.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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PROIECTUL LEGII
cu privire la fondul funciar

(Urmare din pag. a IV-a)tecția și ameliorarea întregii suprafețe de teren a unităților in care aceștia își desfășoară activitatea.Art. 67. In cadrul Ministerului A- griculturii, Industriei Alimentare și Apelor se va înființa Consiliul fondului funciar, ca organ colectiv de lucru. Din acest organ vor face parte specialiști de înaltă calificare și cu îndelungată activitate în domeniul gospodăririi pămintului, din unități de producție, proiectare, cercetare, invățămint, precum și din alte organe centrale deținătoare de teren.
CAPITOLUL IX 

SancțiuniArt. 68. încălcarea prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.Art. 69. Degradarea terenurilor a- gricole, distrugerea sau degradarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
a culturilor, a viilor, livezilor, pășunilor și tinețelor, a bornelor și semnalelor topografice sau geodezice, ori Împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unor astfel de bunuri, precum și înlăturarea acestor măsuri, constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit art. 217, 218 și 231 din Codul penal, după caz.Ocuparea terenurilor agricole, micșorarea suprafeței agricole și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, fără aprobare, primită în condițiile legii, săvirșită in mod repetat, constituie infracțiune, cind prima abatere a fost sancționată contravențional, și se pedepsește cu Închisoare de la o lună la' un an gau cu amendă penală.Art. 70. Contravențiile la normele privind evidența, folosirea, protecția și ameliorarea terenurilor agricole, precum și persoanele competente să Ie constate și să aplice sancțiuni contravenționale, se stabilesc prin hotărire a Consiliului de Miniștri. Sancțiunile contravenționale se aplică și persoanelor juridice.Amenzile aplicate unităților socialiste vor fi imputate persoanelor fizice vinovate de săvîrșirea contravenției.Art. 71. în cazul in care posesorul unui teren agricol încalcă prevederile art. 13, al. 1 și a fost sancționat contravențional și continuă să con- travină acelorași dispoziții și în anul următor, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare ale localităților unde se află terenurile, vor. atribui, în folosință, aceste terenuri unități
lor agricole socialiste care pot asigu
ra punerea lor in producție, fără despăgubiri pentru posesori?La cererea foștilor posesori li se vor putea restitui aceste terenuri de organele care au dispus preluarea, dacă acestea constată că sînt asigurate condițiile necesare pentru cultivarea lor, conform legii.Art. 72. Nerespectarea normelor legale privind calculul și plata taxei de folosire a terenurilor proprietate de stat se sancționează contravențional potrivit prevederilor legale privind disciplina financiară, impozitele, taxele și primele de asigurare.

CAPITOLUL X
Dispoziții finale 

și tranzitoriiArt. 73. Regimul juridic al terenurilor, altele decît cele agricole, ce alcătuiesc diferite părți ale fondului

funciar este cel prevăzut în legi speciale, ale căror prevederi se întregesc cu dispozițiile cuprinse in legea de față.Regimul circulației terenurilor proprietatea unităților socialiste este reglementat prin prevederile legale speciale.Art. 74. Anexele menționate în prezenta lege fac parte integrantă din aceasta.Art. 75. Organizarea sistemului de publicitate imobiliară prin cadastrul funciar, potrivit art. 38, litera c, precum și procedura de inscriere a posesorilor de .terenuri șl construcții și a drepturilor reale constituite asupra acestora in vederea evidenței și opozabilității drepturilor față de terți se vor stabili prin lege specială.Art. 76. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, in termen de 6 luni de la apariția prezentei legi, vor lua următoarele măsuri :a. identificarea terenurilor neproductive sau degradate care urmează a fi puse la dispoziție, la cerere, de organele agricole, ca amplasamente pentru diferite obiective de investiții sau de producție, precum și a celor care pot fi. recuperate pentru agricultură ;b. inventarierea tuturor terenurilor din incintele unităților industriale, agrozootehnice. social-culturale și altor unități, In vederea stabilirii suprafețelor care urmează a fi folosite în producția agricolă.Art. 77. Prevederile privind plata taxei de folosire pentru terenurile proprietate de stat, intră în vigoare odată cu reașezarea prețurilor de producție și de livrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/1972 cu privire la regimul prețurilor și tarifelor.Pentru .unitățile economice care desfășoară activități și nu fac obiectul reașezărilor prețurilor de producție și de livrare, termenele de intrare în vigoare a prevederilor referitoare la plata taxei se stabilesc de Consiliul de Miniștri.Art. 78. De la data intrării In vigoare a dispozițiilor prezentei legi cu privire la plata taxei de folosire a terenurilor pentru unitățile care au obligația plății acestora, nu li se mai aplică prevederile referitoare la impozitul pe terenurile situate in orașe, cuprinse in Decretul nr. 18/1952 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.Art. 79. Pe data intrării în vigoare 
a prezentei legi se abrogă : Decretul nr. 151 din 10 iunie 1950 pentru comasarea și circulația bunurilor agricole ; Decretul nr. 281/15 iulie 1955 privind instituirea regimului de evidență funciară ; H.C.M. nr. 1240 din 2 iulie. 1955 privind organizarea evidenței' funciare pe deținători și mod de ’folosință a terenurilor ; H.C.M. nr. 625 din 26 aprilie 1966 privind unele măsuri de atribuire și folosire a terenurilor agricole pentru lucrări de' construcții ; H.C.M. nr. 1318 din 31 octombrie 1956 privind reglementarea categoriilor, de folosință a terenurilor agricole ; art. 2, alin. 1 din Legea nr. 3 din 28 decembrie 1962, republicată in temeiul art. III din Decretul nr. 45/1969 ; Legea nr. 12/14 mâi 1968 privind apărarea^ conservarea și folosirea terenurilor agricole ; H.C.M. nr. 1539 din 17 iulie 1968 privind, stabilirea tarifelor de deviz pentru folosirea terenurilor agricole in alte scopuri decit producția agricolă vegetală ; H.C.M. nr. 853 din 24 aprilie 1969 privind stabilirea tarifelor de deviz pentru terenurile ce se scot din fondul forestier și pentru defrișarea de păduri in vederea executării unor lucrări de investiții sau de producție : H.C.M. nr. 220 din 15 martie 1973 pentru aprobarea normelor sintetice privind gradul de ocupare a terenurilor agricole cu obiective de investiții productive și neproductive, precum și de producție șl alte dispoziții contrare.

Cronica zilei
Joi dimineața, tovarășul Mihai Da- lea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., s-a întilnit cu delegația Congresului Irlandez al Sindicatelor — I.T.U.C. — condusă de Andrew Barr, președintele I.T.U.C., care e- fectuează o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră, la 'invitația Consiliului Central al U.G.S.R.în cursul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej, desfășurată intr-o atmosferă caldă, prietenească, s-a procedat la un schimb de păreri privitor la preocupările actuale interne și internaționale ale U.G.S.R. și I.T.U.C. S-a exprimat, de asemenea, dorința de a dezvolta in continuare relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două centrale sindicale, în interesul oamenilor muncii și sindicatelor din Republica Socialistă România și Republica Irlanda.

★Joi după-amiază a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Hubert Egemann, șeful secției transporturi și telecomunicații a C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în schimb de experiență în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Mihai Marinescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.A fost prezent Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.
*O convenție privind colaborarea științifică intre Academia Republicii Socialiste România și Academia de Științe, a Republicii Populare Demo

crate Coreene a fost semnată, joi, la București.Potrivit documentului semnat de acad. Cristofor Simionescu și prof. Hong Gun Pio, vicepreședinți ai celor două instituții, se prevede lărgirea, in continuare, a colaborării științifice dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia de Științe a R.P.D. Coreene. De asemenea, în baza acestei convenții, înaltele foruri științifice își vor acorda, reciproc, ajutor in rezolvarea problemelor tehnico-științifice, în pregătirea cadrelor, prin elaborarea unor probleme comune de cercetare, schimburi de' materiale științifice și informative, și de publicații.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Cipru, John Christophides, pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.
*în cadrul acțiunilor de ajutorare a populației afectate de seceta care bintuie intr-un număr de țări africane, Societatea de Cruce Roșie din Republica Socialistă România a expediat în Gambia și în Insulele Capului Verde ajutoare compuse din alimente și medicamente.
*Joi dimineața, a părăsit Capitala delegația Asociației bieloruse de prietenie și relații culturale cu străinătatea, condusă de V. L. Pavliukie- vici, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Minsk, care a făcut o vizită in țara noastră.

Spectacol de gala al Ansamblului 
de dans și muzica din IndiaAnsamblul de dans și muzică din India a prezentat, joi seara, un spectacol de gală in Capitală. Prin programul lor, artiștii oaspeți au făcut cunoscute diverse stiluri ale dansului clasic din India, unele dintre ele cu o mare vechime, caracteristice mai multor regiuni ale țării, precum și cintece — acompaniate de instrumente tradiționale — din bogatul folclor indian. Spectatorii bucureșteni au primit cu deosebită căldură pe mesagerii artei indiene.La spectacol au asistat loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loan Ceterchi, președintele Asociației de prietenie romăno-indiene, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, personalități ale vieții noastre cultu- ral-artistice, un numeros public.Au fost prezenți. de asemenea. Vishnu K. Ahuja, ambasadorul Indiei la București, alți membri ai corpului diplomatic.în continuarea turneului pe care 11 întreprinde în țara noastră, Ansamblul de dans și muzică din India va mai susține spectacole la Pitești, Craiova și Tîrgoviște.

pentru îmbogățirea tematicii lor. pentru păstrarea acestui străvechi tezaur artistic. însoțindu-și explicațiile cu demonstrații, cele două artiste au relevat similitudinile și deosebirile dintre stilurile de dans clasic indian.Lâ rîndul său. Nirmalendu Choud- hury, profesor de muzică folclorică la Universitatea „Rabindra Bharati", conducătorul unui grup instrumentai, după ce și-a exprimat mulțumirea de a fi pentru a doua oară oaspetele țării noastre, a vorbit despre muzica populară tradițională a Indiei, precum și despre activitatea desfășurată de centrul folcloric „Loka Bharati", al cărui fondator este. (Agerpres)

DIN AGENDA T1RGUI.III
INTERNATIONAL BGCCREȘT1 74

Tratative și tranzacții comercialeMihai Popa, consilier la întreprinderea română de comerț exterior „Mecanoexportimport" : „Ne-am prezentat la această ediție a .tîrgului cu standuri bogate, diversificate, cu multe produse noi și modernizate — aș aminti, printre altele, gama de excavatoare, betoniere, electro și motocompresoare, electro și moto- stivuitoare. în aceste condiții, este firesc interesul de care se bucură exponatele noastre. Am și încheiat contracte privind exportul de poduri rulante speciale — în Republica Democrată Germană, și de armături sanitare — în Cehoslovacia. Tratative foarte avansate sint în curs pentru livrarea de locomotive Diesel electrice și vagoane de marfă — in Republica Democrată Germană, utilaje de construcții — în Polonia, electrocompresoare — în Grecia, utilaje de prelucrare a metalului — în Austria ș.a. Există toate premisele să depășim substanțial valoarea contractelor perfectate la ediția anterioară a tîrgului".

Marcel Bobocea, directorul pavilionului întreprinderii de comerț exterior „Mașinexportimport" : „Noile mașini-unelte pe care le expunem — mai ales frezele universale, bohr- werk-urile, mașinile de rectificat — sint foarte solicitate. Se, află in faza de finalizare discuții comerciale cu numeroase firme străine privind livrarea de mașini-unelte".Mircea Marinescu, Întreprinderea de comerț exterior „Navimpex" din Galați : „Firme grecești s-au arătat interesate de achiziționarea de nave pentru mărfuri generale, de pină la 8 700 tdw, și de tancuri-petroliere de 5 000 tdw, care se fabrică pe șantierele navale românești. De asemenea, se prefigurează o serie de înțelegeri comerciale cu firme suedeze și en- .gleze — privind importuri de completare pentru construcția, in țara noastră, de nave destinate exportului".

ÎHPTOL
'DIVERS

Opinii ale participanților străiniHelmuth L. Kirchschlager, directorul pavilionului Statelor Unite ale Americii : „Departamentul de Comerț al Statelor Unite participă a doua oară la Tirgul internațional București. Anul acesta expunem instrumente pentru controlul' proceselor de producție industrială. Zilele care au trecut de la deschiderea tîrgului au arătat că produsele din a- ceastă sferă de activitate prezintă un interes special pentru unitățile care se ocupă cu materiale chimice, minerale, metale, petrol, geologie, electronică, energie electrică și utilaj industrial. La tirg participă 17 expozanți americani — reprezentînd .38 companii importante — cu aparatură de cel mai înalt nivel tehnologic. Scopul participării noastre la TIB este de a facilita intîlniri directe între companiile americane și unități importatoare românești. Aș vrea să subliniez să fiecare participant american este deosebit de impresionat de progresele economice înregistrate de România. Aceasta este cea mai bună premisă pentru dezvoltarea relațiilor româno-șmericane, pe plan tehnic, comercial, științific. Ceea ce s-a făcut pină acum este — sint sigur — doar un început. Sintem foarte optimiști în ce" privește viitorul

relațiilor economice dintre țările noastre".Vaclav Jilek, directorul pavilionului Cehoslovaciei : „Relațiile comerciale dintre România șt Cehoslovacia se dezvoltă continuu ; acordul comercial de lungă durată încheiat intre țările noastre prevede majorarea volumului comerțului reciproc, în perioada 1971—1973, cu peste 50 la sută față de perioada anterioară. întreprinderile cehoslovace de comerț exterior folosesc prezența lor la TIB’74 ca un excelent mijloc pentru lărgirea și stabilirea de noi contacte cu partenerii români. Sintem impresionați de dezvoltarea rapidă a ramurii constructoare de mașini din România, fapt care se reflectă în di- nafnica importurilor noastre, din țara dumneavoastră, de autoturisme „Dacia"-1 300, autocamioane ROMAN, excavatoare hidraulice, de mașini și utilaje bine apreciate in țara noastră". '
★La Tirgul internațional București au fost sărbătorite, joi. zilele Cehoslovaciei, Belgiei și Marii Britanii. Cu acest prilej au fost organizate recepții.
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16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba germană.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
80,00 Coloane ale istoriei. „Moldo

va — Țara de Sus". Docu
mentar.

50.35 Caragiale pe ecran.
II,45 Al X-lea Festival de muzică 

ușoară — Veneția 1974.
12.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Film artistic : „Voi sări din 

nou peste băltoace".
19.10 Din cite flori aduce toam

na... Muzică ușoară.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Treptele afirmării.
20.25 Ancheta socială : Clasa * 

X-a... TV.
81,00 Lumini pe Dunăre. Muzică 

ușoară.
21.20 Publicitate.
21.25 Teleg.
21.30 Meridiane literare.
21,55 Inscripții pe celuloid. Docu

mentariștii noștri răspund 
prezent.

© Prietena mea Sybille : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30. 
© Extravagantul domn Deeds : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Scurtă vacanță : GRIVITA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
© Șapte păcate : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30, ARTA — 15,30; 17,30; 
19,30.
o Ordinul Ana : BUZEȘTI — 16; 
18,15: 20,15.
© Tunurile din Navarone : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19, MUNCA •—
15 30' 19.
• Ultima luptă : UNIREA — 15; 
17,30; 20.
• Vandana : DRUMUL SĂRII — 
10,30; 15,30; 19, PROGRESUL — 10; 
15,30; 19.
• Apașii : CRÎNGAȘI — 16; 18,15.
• Atac împotriva lui Rommel :
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15. TOMIS — 
9: 11,15; 13,30: 15,30: 18; 20.15.
© Fără un adio : FERENTARI — 
15,30: 18; 20.15.
© Goana după aur : VOLGA — 
9; 11: 13; 14.45; 16.30; 18.15: 20,
MIORIȚA — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20.13, FLACĂRA — 16: 18; 20. 
c Piele de măgar : VIITORUL — 
15.30: 18.
• Fata de pe Kosmaj : VIITORUL
— 20,15.
• Trei inocenți : LIRA — 15,30;
18: 20.15. /
© 50 000 de dolari recompensă t 
VITAN — 15,30; 18; 20.

cinema
• Misterul vasului „Mary Deare*: 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 
20, BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18,30; 20,45.
o Vizuina vulpii : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45: 16; 18.15; 20,30. 
e Floarea de piatră : VICTORIA 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Tatăl risipitor : BUCEGI — 16; 
18; 20, FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,15, MOȘILOR — 15,30; 18; 20.
• Ruy Bias : SCALA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 
9; 11,45; 13.30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,13; 20,30.
• Ciclul : CASA FILMULUI — 10; 
16; 19,30.
© Frații Jderi ; DOINA — 11,30; 
17; 19,45.
© Desene animate : DOINA — 
9.45; 15,45.
© Casa păpușilor : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© „Stejar" — extremă urgență! 
PACEA — 16; 18; 20, COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
© Rîul roșu : LUMINA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, POPULAR —14,45; 
17.30; 20.
© în cer și pe pămînt î COTRO- 
CENI — 14: 16; 18; 20.
© 36 de ore : TIMPURI NOI — 
8.45; 11; 13,15; 15,30; 18: 20.15. ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18: 20.15.
© Joe Limonadă : RAHOVA —
16; 18,15: 20,30.
© Sufletul negrului Chărley: FE
ROVIAR — 9: 11.15; 13,30: 1«;
18.15; 20,30. MELODIA - 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45. MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

teatre
• A.R.I.A. (la sala. Ansamblului 
„Rapsodia română") : Ansamblul 
de stat de cîntece și dansuri popu
lare al Republicii Populare Mon
gole — 20.
• Teatrul Național București (sa
la mică) : Să nu-ți faci prăvălia 
cu scară — 17,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Pedro Ignacio Cal
deron (Argentina) — 20.
• Teatrul de operetă : My rair 
lady — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30, (la Casa de cultură a stu
denților) : Nicnie — 20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala dirv bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Chițimla — 19,30, (sa
la din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Lady X — 19,30.
• Teatrul Gfuleșt! : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„L VasileSCu" : Piruete muzicale
— 19,30.
• Teatrul „Ton Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9,30.
o Teatrul Țăndărică (sala din ca
lea Victoriei) : Ursulețul care stri
că tot — 10, Aleleu voinicii mei 
(Teatrul de păpuși din Pitești)
— 15.

★Reprezentanți ai Ansamblului de dans și muzică din India s-au intil- nit, joi dimineața, cu ziariști din Capitală.Sintem fericiți — a declarat Viren- dra Nath, consilier în Departamentul Culturii din India, care însoțește ansamblul în turneul său — că am avut posibilitatea să vizităm România în cadrul programului de schimburi culturale dintre țările noastre. Am fost primiți cu foarte multă căldură, iar la spectacolele pe care le-am dat pină acum la Ploiești și București, publicul ne-a aplaudat din toată inima. Deși timpul pe care-1 petrecem in România este destul de scurt, sperăm că vom avea ocazia de a cunoaște mai bine cintecul și dansul românesc, că ansamblul nostru, prin prezența sa, va contribui la adincirea relațiilor dintre cele două popoare.în cadrul aceleiași intîlniri, dansatoarele Kumari Kanaka și Răni Kar- naa au răspuns întrebărilor puse de ziariști privind originea, tehnica, semnificațiile dansurilor clasice pe care le interpretează, preocupările.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 octombrie. în țară : Vremea va fi în general frumoasă, dar rece seara și dimineața, în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi izolate, mai ales in nordul țării. Vint slab pină la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între zero și 10 grade, izolat mai cobo- rîte în prima noapte, iar maximele între 10 și 20 de grade. Pe alocuri, in prima noapte, condiții de brumă.

Campionatele mondiale de caiac-canoe
© Echipajele românești în semifinale sau finale 

la toate probele olimpicePe pista de apă de la Xochimilco — care, după cum se știe, a găzduit In 1968 întrecerile de caiac-canoe ale „olimpiadei mexicane" — au început campionatele mondiale ale caiaciști- lor și canoiștilor. La suprema competiție a sportului cu padela și pa. gaia, reunind aproximativ 500 de concurenți și concurente, reprezentanții țării noastre sînt considerați printre principalii favoriți. Lucru absolut firesc, cunoscîndu-se faptul că, în ultimii ani, ei au ciștigat numeroase titluri și medalii la cele mai mari competiții internaționale. Din acest punct de vedere, comportarea lor foarte bună in prima zi apare normală ; participind la probele o- limpice clasice, toate echipajele noastre s-au. calificat pentru etapa următoare. Vor participa direct in finale echipajele de canoe simplu 1 000 m (Ivan Patzaichin), caiac sim

plu fete 500 m (Maria Cozma) și caiac dublu fete 500 m (Victoria Dumitru și Mafia Nichiforov). La celelalte patru probe olimpice, dat fiind numărul mai mare de înscriși, se dispută și semifinale : la caiac simplu 1 000 m (unde vom fi reprezentat! de Cuprian Macarenco), caiac dublu 1 000 m (de Ion Dragulschi și Vasile Simiocenco). caiac patru 1 000 m (Atanase Sciotnic — Vasile Diba — Mihai Zafiu — Nicușor Eșanu) și canoe dublu 1 000 m (Gherasim Mun- teanu și Vasile Serghei).Toate aceste probe se vor disputa miine. Să sperăm că — așa cum ne asigura, înainte de plecarea in Mexic, antrenorul emerit Nicolae Na- vasart — echipajele românești nu-și vor dezminți reputația, • contând direct in lupta pentru medaliile dc aur.
VICTORII ROMÂNEȘTI IAAseară, în sala sporturilor de la Floreasca selecționata masculină divizionară a țării noastre la baschet a întîlnit cunoscuta formație Dinamo din Moscova. Baschetbaliștii români au terminat învingători cu scorul de 100—98 (57—53). Oczelak (22), Cernat (21) și Tarău (16) au înscris cele mai multe puncte.

BASCHET ȘI HANDBALJoi după-amiază, in sala „Victoria" din Ploiești a avut loc returul meciului masculin de handbal dintre e- chipele Steaua București și Hapoel Rehovot (Israel), din cadrul „Cupei campionilor europeni". Handbaliștii români au repurtat victoria cu scorul de 24—15 (15—5). în prima întil- nire, echipa Steaua terminase învingătoare cu scorul de 27—12 (16—8).

În cîteva rînduriîn ..optimile" dc finală ale turneului internațional de tenis de la Barcelona, Ilie Năstase l-a învins cu 6—1, 6—2 pe Pinner (R.F.G.), iar cehoslovacul Kodes l-a învins cu 6—1, 1—6„ 7—5 pe mexicanul Ramirez. Fillol (Chile) l-a întrecut cu 6—1, 6—3 pe olandezul Okker, iar Jauffret (Franța) l-a învins în mod surprinzător cu 7—5, 6—4 pe argen- tineanul Vilas. Celelalte meciuri nu s-au putut disputa din cauza ploii, în competiția feminină (sferturile de finală), Coles (Anglia) a întrecut-o cu 6—2, 3—6, 7—5 pe Virginia Ruzici.o Uniunea europeană de fotbal a aplicat sancțiuni pentru încălcarea regulamentului și a normelor de conduită sportivă in cursul meciurilor primului tur al cupelor continentale de fotbal. Au fost suspendați 10 jucători (de la un meci la șase meciuri). Terenurile cluburilor Olim- ■piakos Pireu și Panathinaikos Atena au fost suspendate pe o etapă, ca urmare a comportării nesportive a spectatorilor. Jucătorul spaniol Cla- ramunt, eliminat de pe teren in- timpul partidei Spania — Danemarca, de la Copenhaga, a fost suspendat pentru un'meci.o în urma incidentelor dc pe stadionul din Aiud, la meciul de fotbal Metalul Aiud — F. C. Bihor, comisia de disciplină șj competiții a F.R.F. a hotărit omologarea rezultatului de 3—0 pentru F. C. Bihor, ridicarea dreptului echipei din Aiud de a organiza meciuri pe teren propriu timp de 6 luni, suspendarea pe 3 etape a jucătorilor Gheorghe Sanislau și I. Armearuî, acordul față de hotărîrea C.J.E.F.S.-Alba, privind destituirea biroului secției de fotbal Metalul Aiud, propunînd, de asemenea, colegiului central de antrenori ridicarea dreptului de a profesa pe timp de doi ani antrenorului Moise Justin.
Revista italiană „Rinascita" se ocupă intr-un amplu articol de consecințele pozitive ale redeschiderii în primăvara anului viitor a Canalului Suez, blocat, după cum se știe, un șir de ani, în urma conflictului din Orientul Apropiat.„Operațiunea Suez", începută în dimineața zilei de 24 aprilie, cind 1 000 de marinari de pe portavionul „Iwo Jima" au început să curețe canalul de minele și de obuzele rămase din timpul războiului, se va incheia in martie 1975. Obiectivul imediat al'lucrărilor în curs este acela de a face ca adîncimea să fie de 11 metri și jumătate, pentru a permite trecerea de nave pină la 70 000 tone. Apoi vor fi realizate proiecte mult mai ambițioase, menite să asigure canalului o capacitate de concurență a celeilalte căi maritime, care trece pe la Capul Bunei Speranțe.De circa șapte ani. nemaiputind traversa canalul, navele au fost nevoite să meargă pe ruta Africii, pre- lungindu-și traseul. Cu titlu de exemplu, vom aminti că, prin Canalul Suez, traseul Bombay-Odesa era mai scurt cp două treimi, cel dintre Tokio și Rotterdam cu un sfert. Această reducere a distanțelor se traduce prin- tr-o economie de timp și de cost, influențează structura complexă a cheltuielilor comerciale. în unele cazuri, canalul a avut o funcție de neinlocuit in dezvoltarea schimburilor dintre regiunile situate la est și vest de Suez. Cele 73 milioane de tone ale traficului comercial din anul 1950 au crescut la 169, după zece ani, și la 242, în 1966, ultimul an de utilizare completă a canalului. Valoarea acestei ultime cifre capătă poate o mai mare importanță dacă se ține seama de faptul că ea a reprezentat aproximativ 14 la sută din traficul maritim mondial înregistrat in acel an.Consecințele imediate ale paralizării canalului au fost, așadar, o puternică majorare a costurilor transporturilor și o vastă perturbare a traficului, îndeosebi a circuitului petrolului și a comerțului țărilor din Africa răsăriteană, din Asia meridională și din sud-estul asiatic. Dar nu mai puțin grave au fost și repercusiunile din celelalte sectoare. De e-

xemplu, produsele de export către piețele tradiționale și-au pierdut caracterul lor competitiv și importurile au devenit mai scumpe. Cele care au plătit cheltuielile majorate ale acestei adevărate dezorganizări a comerțului și a traficului au fost țările

Suez a determinat construirea de conducte paralele cu el, pentru transportarea petrolului din Orientul Mijlociu spre capetele terminus din Mediterana. Pe de altă parte, activitatea porturilor situate in vecinătatea Canalului Suez, cum ar fi Aden, Djibuti, Port-Sudan, ca și a celor din Mediterană a suferit o puternică stagnare.în cifre, pierderile provocate economiei mondiale de Închiderea Cana

„RINASCITA":

„Operațiunea Suez7
slab dezvoltate, care au suferit lovituri dure in ce privește creșterea lor economică. Dar nici țările industrializate nu au fost cruțate. De exemplu, se calculează că închiderea Canalului Suez a provocat balanței de plăți a Angliei o pierdere lunară de 20 milioane de lire sterline in perioada imediat următoare lunii iunie 1967 ; ceea ce, împreună cu alți factori, a contribuit la devalorizarea lirei sterline în luna noiembrie a aceluiași an.Ceilalți platnici au fost țările din bazinul Mării Mediterane, devenită un lac închis. Gîndiți-vă Ia Italia, una dintre țările cel mai greu lovite. După războiul de șase zile din 1967, Italia s-a văzut la marginea fluxului de petrol din Orientul Mijlociu, acum îndreptat spre Europa de nord pe ruta Capului Bunei Speranțe, cu o scădere, in consecință, a beneficiilor.Este vorba însă și de alte perturbări economice importante care decurg din blocarea acestei căi de apă. Pe de o par.te, paralizarea Canalului

lului Suez și efectele secundare au fost apreciate, intr-un studiu al U.N.C.T.A.D. publicat anul trecut, la șapte miliarde dolari in perioada cuprinsă între cel de-al doilea semestru al anului 1967 și sfirșitul anului 1971. Perturbările economice continuă să provoace o pierdere- anuală de 1 700 000 000 de dolari, din care peste 1 200 000 000 constituie supraprețul plătit de Europa occidentală și 225 000 000 (la prețurile din 1966) reprezintă pierderea suferită de Egipt prin neincasarea drepturilor de tranzit.La pierderi trebuie înscrise și schimbările strategice provocate de închiderea canalului, schimbări ce au dus’la o creștere considerabilă a încordării politice și militare în Oceanul Indian, â cărui importanță a crescut enorm în ultimii, ani. Sub pretextul protejării „rutei petrolului", marile puteri occidentale au creat un sistem de baze militare ce pornește de pe coastele meridionale ale Africii, trecînd prin Diego Suarez, atolul

Diego Garția (bază pentru submarina nucleare cedată de englezi Statelor Unite) și ajunge pină la Singapore.Blocarea canalului a avut, probabil, cea mai spectaculoasă repercusiune in domeniul construcțiilor navale. Autoritățile egiptene proiectaseră să mărească adincimea canalului pină la sfirșitul anului 1967 la circa 12 metri, așa incit să permită trecerea de nave cu încărcătură deplină pină la 60 000—70 000 tone și fără încărcătură pină la 200 000 tone. Dar, la sfirșitul anului 1971, situația în acest sector părea să fie profund schimbată : aproximativ ' jumătate dintre navele de cele două tipuri, în funcțiune sau pe șantier, depășeau 200 000 de tone și n-ar fi putut, așadar, să utilizeze Canalul Suez nici cu încărcătură deplină, nici fără încărcăm tură.Totuși, avantajele oferite de gigantism au început să scadă în ultimii ani, cind, datorită creșterii rapide a costurilor de construcție, a avut loc o sporire generală a prețurilor de închiriere a navelor. Modificărilor intervenite in structura costurilor trebuie să le adăugăm creșterea prețului cărbunelui, care a urcat vertiginos in ultimii ani, precum și faptul că, la prețurile curente ale cărbunelui, gestiunea unei nave gigantice ce trebuie să parcurgă in ambele sensuri ruta africană devine neeconomică.Nimeni nu se mai îndoiește de azi înainte — scrie în încheiere „Rinascita" — că redeschiderea Canalului Suez — chiar dacă este adevărat că în 1975 circa 172 milioane tone de petrol brut din 918 vor ajunge în Europa prin rețeaua conductelor de petrol deja existente sau în curs de construire — va impulsiona comerțul. Intre altele, distanța de la Marea Neagră la Marea Roșie se reduce considerabil prin redeschiderea canalului. într-adevăr, la activ ya trebui să trecem reluarea generală a comerțului dintre Europa și regiunile de est și de vest de Suez și restituirea rolului de centru și de promotor al traficului internațional Medite- raneL

1 „Hora de la 
I Frumușica “

I Intr-o vitrină de la Muzeul de 
istorie din Piatra Neamț a po
posit o piesă unică din vestita, 

(în toată lumea, ceramică de Cu- 
cuteni. Este vorba de un vas din 
lut cu o vechime de aproape 

i 6 000 de ani. Pe suprafața va
sului sint pictate șase figurine 
feminine prinse intr-o horă tra
dițională locului unde a fost 

(descoperită ceramica : satul
Frumușica. din județul Neamț, 
de unde ist trage și denumirea. 

INici că se putea o denumire 
mai... frumoasă.

| Scrisoare
• din Belgia '• Jeap Pancelet din Belgia a I trimis, pe adresa MinisteruluiTurismului, o scrisoare in care după ce își împărtășește impre- Isiile „deosebit de frumoase" din timpul unei recente călătorii în țara noastră, istorisește o în- timplare — pentru el — cu to- !tul neobișnuită. Pe o șosea din județul Prahova, în timp ce se înapoia în țara lui, a fost nevoit Isă tragă mașina pe dreapta. Intervenise o defecțiune tehnică și cum prin apropiere nu se afla nici un „autoservice" sau stație SPECO, nu știa cum să iasă din impas. După o vreme, zărind o patrulă a serviciului de circula- Iție al Miliției prahovene, JeanPancelet i-a făcut semn, aceasta a oprit, l-a ajutat să înlăture defecțiunea, după care i-a urat Îdrum bun. „In fiecare an — scrie turistul belgian — străbat peste 30 000 de kilometri cu mașina Iprin diferite țări, dar încă n-am intilnit nici o poliție din lume atit de amabilă și omenoasă ca la dv., și căreia îi adresez un I sincer mulțumesc".
Inventar 
pentru...

I buzunar
il 381 litri, benzină, 3 548 litri 

motorină, 89 litri ulei, 509 kg va-

Iselină, 54 kg valvolină... O listă 
cu „plusuri" depistate de orga
nele de miliție in depozitele de 
carburanți și lubrifianți ale

1 Trustului județean de construcții 
pentru imbunățățiri funciare 
Brăila- Ba, ca „inventarul" să

I fie expet/. pe listă figurează și 
un plus de 135 litri gaz. De unde 
se vede că, fiind vorba de „plu
sul" și interesul lor, respectivii 

ișefi de depozite n-au ars... gazul 
de pomană. Acum insă s-au 
„ars". Plusurile din inventare

. se lasă cu minusuri in buzunare.

La punctul
I trei a rămas 
I repetentI— Și nu uitați esențialul : mașina să meargă ceas — una la mină ; șoferul să urce la volan[perfect odihnit — a doua la mină ; înaltă responsabilitate la drum — a treia la mină.IAșa le spunea revizorul tehnic Petru Oprișa conducătorilor auto de la E.G.C.L. Brad. Azi așa, ! miine așa, ii tot dădea el zor cu „esențialul", pină cind organele de miliție, alertate de pietonii intrațl în panică, l-au oprit !in plină stradă pe revizor și „minunata sa mașină zburătoare". Și a fost luat la întrebări, I punct cu punct : punctul unu l-a trecut ușor, că doar e i'evizor tehnic ; la punctul doi a înghițit în sec, pentru că era „obosit" Ide băutură ; la punctul trei a rămas repetent de-a binelea. „E- sențial" (ca să folosim vorba lui) 
. e că a fost oprit la timp.
Intrau

I în acțiune 
| noaptea

I $i numai pe străzi lătural
nice. De cum vedeau cite un 
chefliu, unul se posta in fața

Ilui, iar celălalt ii făcea... perche
ziția corporală, luindu-i banii și 
t°t^ ce găsea mai de preț asu- 
!pră-i, după care, cei doi dispă
reau in întuneric. Cind au apă
rut la lumină, in fața instanței 
— Marin Munteanu și Stamp

I Helmuth din Mediaș — au „în
casat" fiecare cite 6 ani și, res
pectiv, 7 ani și jumătate inchl- 

! soare. Acum nu mai „acționea
ză". Meditează.

i Atenție 
la tulburelI Dintr-o scrisoare semnată deIM. Cojocaru din comuna Cerăt, județul Dolj, luăm cunoștință de o întîmplare tragică petrecută din cauza... vinului. Nu băut ! peste măsură, ci aflat în plină fermentație. Seara, soții Ilie și Oprica Mehedințeanu au cobo- Irît în pivnița casei,. pentru a scoate tulburelul dintr-un butoi și a-1 pune în altul, ca să Ise „așeze", să se limpezească.Datorită fermentației puternice și lipsei de aerisire din pivniță, cei doi soți au suferit o I intoxicație alcoolică. A doua zi,vecinii i-au găsit pe amîn- doi morți în pivniță. Sem- Inalînd această tragică intîmpla- re, ne facem datoria de a trage un semnal de alarmă acum, cind e vremea tulburelului și cind [un plus de atenție nu strică.

Rubrică redactată de
. Petre POPA

șl corespondenții „Soînteil"
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@ Tehnicile spațiale în slujba dezvoltării © România
în sprijinul exercitării drepturilor suverane 

ale popoarelorNAȚIUNILE UNITE, «vi Agerpres, Victor transmite : Comitetul lileme politice și de securitate continuă dezbaterile asupra a două subpuncte ale problemei spațiului extraatmosferic — cooperarea , internațională în folosirea pașnică a spațiului cosmic și pregătirea unei convenții internaționale asupra principiilor care să guverneze folosirea de către state a sateliților artificiali al Pămintului pentru emișiuni de televiziune directă.In discursul rostit în cadrul acestor dezbateri, ambasadorul român, Ion Datcu, a subliniat că interesul crescînd pe care statele II acordă explorării șl exploatării pașnice a spațiului extraatmosferic se datorează faptului că dezvoltarea și aplicarea tehnicilor spațiale reprezintă unul dintre'instrumentele capabile să contribuie, intr-o măsură semnificativă, la procesul dezvoltării. în același timp, procesul stabilirii principiilor care să guverneze cooperarea statelor în acest domeniu a dat posibilitatea ca , tendințele progresiste, de fundamentare a unei noi ordini economice și politice internaționale, să fie încorporate, de la început, în instrumentele juridice adoptate în acest domeniu. El a relevat apoi că, prin lărgirea componenței Comitetului O.N.U. pentru spațiul extraatmosferic, s-a făcut un pas important in direcția recunoașterii necesității participării tuturor statelor la elaborarea pnor noi norme juridice, ca o cale sigură, de natură să permită găsirea unor soluții de durată și o garanție a eficacității unor asemenea măsuri.Reprezentantul român a subliniat că elaborarea unor norme juridice aplicabile spațiului extraatmosferic nu reprezintă un scop în sine, valoarea lor fiind dată de măsură în care vor contribui la stimularea cooperării internaționale pe acest plan. „România — a declarat reprezentantul țării noastre — apreciază că aplicațiile practice ale tehnicilor spațiale trebuie să constituie un element stimulator al procesului dezvoltării, un instrument pentru reducerea decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvol-

17 — Trimi- Martalogu, pentru p.o- iși
tare, care preocupă In cel mai înalt grad comunitatea internațională". Ambasadorul român a exprimat părerea că mitetului rea unui Unite dețiale, care să cuprindă domeniile de interes și prioritate, precum și tipurile precise de asistență de care statele membre au nevoie și doresc să beneficieze în vederea aplicării tehnicilor spațiale la dezvoltare.Comitetul pentru probleme sociale, culturale și umanitare dezbate în prezent capitolul referitor la drepturile omului din raportul Consiliului Economic și Social (ECOSOC) al O.N.U.Luînd cuvîntul la acest punct, reprezentantul țării noastre a exprimat satisfacția delegației române pentru importanța și ponderea pe care ECOSOC ’internaționale lor omului și damentale, ca portantă a factorilor care contribuie la asigurarea păcii și securității internaționale, a înțelegerii și colaborării intre popoare. El a relevat importanța dirijării activității consiliului spre examinarea realizării drepturilor națiunilor de a-și hotărî singure soartă și acordării, fără întir- ziere, a independenței popoarelor care se află încă sub dominația colonială. România — a subliniat el — sprijină această acțiune, cu convingerea că deplina exercitare a drepturilor popoarelor de a-și alege singure sistemul lor politic, social și economic, de a se dezvolta fără nici un amestec din afară, libere de orice dominație sau oprimare străină, constituie condiția esențială a libertății individuale și exercitării efective a drepturilor fundamentale ale omului.Reprezentantul român a declarat că delegația română se alătură celorlalte delegații care au exprimat preocuparea lor în legătură cu violările flagrante și sistematice ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ce continuă să aibă loc în unele părți ale lumii, împărtășind neliniștea exprimată deja în mai multe rînduri în fața înregistrării unor asemenea acte în Chile.

unul dintre obiectivele co- ar trebui sâ fie elabora- program al Națiunilor aplicații ale tehnicilor spa-

o acordă colaborării în domeniul drepturi- libertăților sale fun- o componentă im-

PENTRU 0 PACE TRAINICA Șl JUSTA 
IN ORIENTUL APROPIAT
Raportul lui Kurt WaldheimSecretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a- preciază că situația din Orientul A- propiat continuă să rămînă instabilă și subliniază necesitatea rezolvării problemelor fundamentale din regiune. In interesul stabilirii în această zonă a unei păci trainice și juste. Aceste aprecieri sînt conținute în raportul secretarului general către Consiliul de Securitate în legătură cu activitatea forțelor de urgentă ale O.N.U. în Orientul Apropiat în ultimele șase luni (2 aprilie — 12 octombrie 1974) — document în care Kurt Waldheim recomandă prelungirea

Omandatului acestor forțe cu încă jumătate de an.„ Secretarul general arată în raport că, datorită activității desfășurate de forțele și observatorii O.N.U., situația în sectorul israeliano-egiptean 
a rămas calmă în perioada menționată, fiind înregistrate doar cîteva incidente nesemnificative. K. Waldheim menționează. între altele, că numărul total al contingentului O.N.U. în Orientul Apropiat a ajuns la 4 500 militari. In încheierea raportului se face apel la transpunerea integrală în viață a rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind Orientul Apropiat.

CONFERINȚA GENERAI - EUROPEANĂ

Activitate laborioasă pentru redactarea
documentelorGENEVA 17 (Agerpres). — Activitatea în organele de lucru ale celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa continuă să se desfășoare într-un ritm susținut, în vederea găsirii de formulări general acceptabile în problemele care au mai rămas de soluționat.Astfel, în subcomisia care se ocupă de elaborarea declarației privind principiile relațiilor dintre statele participante, paralel cu finalizarea redactării principiilor drepturilor o- mulul, s-a trecut la redactarea principiilor dreptului popoarelor de a-șl hotărî singure soarta. In organul de lucru consacrat măsurilor de aplicare a principiilor continuă, de asemenea, redactarea preambulului propunerii prezentate de Elveția cu privire la reglementarea pașnică a diferendelor dintre state. In subcomisia pentru aspectele militare ale securității, în cadrul _ măsurilor de creștere a încrederii și stabilității pe continent, sînt negociate condițiile concrete în care urmează să fie notificate marile manevre militare.

O activitate laborioasă de negociere și de redactare caracterizează și organele care se ocupă de colaborarea în domeniile educației, culturii, informației și contactelor umane, unde negocierile și procesul de redactare preliminară se concentrează îndeosebi asupra punctelor de vedere divergente.în grupul de lucru însărcinat de comitetul de coordonare cu redactarea documentului privind urmările instituționale ale conferinței s-a trecut în mod practic, Ia 16 octombrie, la redactarea prevederilor ’ din preambulul documentului.
ANCHETA
„SCÎNTEir

JAPONIA

Măsuri vizînd reducerea

consumului de petrolTOKIO 17 (Corespondentă de la P. Diaconu). — Guvernul japonez studiază un plan de măsuri vizînd reducerea consumului de petrol, pînă la sfirșitul anului 1975, cu 500 000 barili pe zi, respectiv cu 10— 11 la sută mai puțin ■ în comparație cu anul trecut, cînd consumul zilnic se cifra la 5 400 000 barili. în a- cest scop, Ministerul Comerțului Internațional și al Industriei va stabili cantitatea totală de petrol destinată consumului, care va fi repartizată în cote-părți fiecărei ramuri Industriale și altor consumatori, In funcție de poziția și rolul acestora în sistemul economic și social nipon. Se pregătește, de asemenea, un proiect de lege destinat să încurajeze și să reglementeze eforturile de reducere a consumului de petrol.Aceste măsuri sînt destinate,concepția autorităților nipone, ca, simultan cu eforturile de valorificare a noi surse energetice, diminuarea dependenței petrolul importat, care prezent, aproximativ 76 necesarul de energie al

!n

să ducă laJaponiei deasigură, înla sută dințării.

— V-am ruga, domnule pro
fesor, să vă referiți la situația 
economiei engleze in contextul 
dificultăților care confruntă in 
acest domeniu țările occidentale.— Aprecierea făcută în timpul campaniei electorale și in primele declarații postelectorale de primul ministru Wilson și de către ceilalți lideri politici de toate nuanțele. cum că „Anglia se vede confruntată cu cea mai gravă criză din perioada postbelică", exprimă un a- devăr de necontestat. în momentul de față, Marea Britanie parcurge o situație economică deosebit de critică. La baza acesteia se găsesc fenomenele de criză manifestate ip lumea occidentală incă din deceniul trecut — inflația, deprecierea monetară, încetinirea ritmului activității economice, instabilitate în comerțul mondial — fenomene care in ultimii ani s-au agravat considerabil. Ele au cuprins, desigur, nu numai Anglia, ci marea majoritate a țărilor occidentale dezvoltate. Am putea deci vorbi de o „criză în lanț". După opinia mea, această criză • este o consecință firească a adincirii contradicțiilor inerente sistemului capitalist în faza sa monopolistă. Și, tocmai de aceea, găsirea unor remedii este anevoioasă. Firește, diferite țări se gindesc sau au și pus deja în aplicare unele măsuri antiinflațio- niste cu convingerea că le avantajează ; dar, in virtutea „crizei în lanț", măsurile care convin unora pot face mai dificilă situația altora și, implicit, pe a lor proprie. Ceea ce, desigur, nu înseamnă că nu pot fi găsite și soluții larg acceptabile.

— Pe acest fundal de ansam
blu, care considerați că sînt u-

PARIS 17 (Agerpres). ceput la Paris 18-a Conferințe Participă peste 132 de țări. De urmează să sosească o delegație a Republicii Guineea-Bissau. In același timp, Consiliul Executiv al UNESCO a invitat la conferință, în calitate de observatori, reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei și ai Mișcărilor Eliberare Națională.Lucrările Conferinței fost deschise de Toru

Joi au tn- îucrările celei de-a generale a UNESCO. 500 de delegați, din asemenea, Ia lucrări

Africane degenerale auHaguiwara
La încheierea vizitei
delegației de partid
și guvernamentale
a R. 0. Germane

PRAGA 17 (Agerpres). — Joi s-a încheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă în R. S. Cehoslovacă de delegația de partid și guvernamentală a R. D. Germane, condusă de primul secretar ăl C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker. Comunicatul privind vizita arată că, în timpul convorbirilor delegației R.D. Germane cu delegația de partid și guvernamentală cehoslovacă, condusă de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a avut loc o informare reciprocă asupra mersului construcției socialiste în cele două țări. Părțile au apreciat pozitiv progresele înregistrate lea destinderii internaționale. Cehoslovacă și R.D. Germană rezultatele pozitive obținuteacum la Conferința privind securitatea și cooperarea în Europa, pronun- țîndu-se, totodată, pentru încheierea în scurt timp a celei de-a doua faze a ei și desfășurarea fazei a treia la cel mai înalt nivel.

pe ca- R.S. salută pînă

ITALIA:

UNESCO

(Li- Exe- uni- con-organizației, care sporească numărul mem- asemenea. el a relevat științei și culturii pentru

(Japonia), președintele conferinței precedente. Făcînd bilanțul activității UNESCO din ultimii doi ani, T. Haguiwara a arătat că ea a fost un catalizator al cooperării internaționale.La rîndul său. Fuad Sarruf ban), președintele Comitetului cutiv al UNESCO, a subliniat versalitatea tinuă să-și brilor. De importanța evoluția societății moderne, precum și necesitatea cooperării internaționale.
întîlnire

între L. Brejnev
T. Jivkovsi

9MOSCOVA 17 (Agerpres). — La Moscova a avut loc o întîlnire între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, în cadrul căreia a fost efectuat un schimb de păreri asupra unor probleme privind extinderea relațiilor dintre cele două țări și partide, precum și asupra unor probleme internaționale.
PORTUGALIA

Proiectul legii electoraleLISABONA 17 (Agerpres). — Proiectul legii electorale dat publicității in Portugalia prevede, între altele, acordarea dreptului la vot incepînd de Ta vîrsta de 18 ani, și a dreptului de a fi ales de la vîrsta de 21 de ani, interzicînd accesul la urne celor care au îndeplinit funcții importante sau au aparținut unor organizații antidemocratice înainte de 25 aprilie a.c., data preluării puterii de către Mișcarea forțelor armate.în cursul viitoarelor alegeri, ce vor avea loc în martie 1975, va fi desemnată Adunarea Constituantă care va elabora noua Constituție a Portugaliei.

agențiile de presă
Comunlcatul comun pri- vînd convorbirile purtate de Nikolai Podgornîi, Prezidiului Sovietului U;R.S.S., cu președintele Urho Kekkonen, relevă părților față de evoluția sovieto-finlandeze și afirmarea continuă a procesului de destindere in lume.

în Finlanda președintele Suprem al țării-gazdă, satisfacția relațiilor
asupra mecanismului electoral — «o va aplica incepînd cu alegerile prezidențiale și legislative din noiembrie 1976.

12 MILIOANE 
DE SALARIAT! IN GREVÂAproximativ 12 milioane de salariați de pe întreg teritoriul Italiei au luat ieri parte la o impunătoare zi de luptă unitară, la chemarea Federației sindicale C.G.I.L.- C.I.S.L.-U.I.L. Timp de 4 ore s-au aflat în grevă muncitorii din industriile metalurgică și chimică, din industria construcțiilor, industria ușoară și alimentară, cărora li s-au alăturat lucrătorii din comerț, funcționarii din administrația centrală și locală, de la poștă și telefoane. Pe timpul grevei a fost întrerupt traficul aerian, maritim și fluvial, iar în stațiile de cale ferată, în școli și in alte locuri de muncă au fost organizate adunări de solidaritate cu muncitorii aflați In grevă.Mari demonstrații ale muncitorilor greviști, încheiate prin impresionante mitinguri. au avut loc Ia Milano, Roma, Bologna, Livorno. Napoli, Genova, Florența, Cagliari, Verona, precum și în alte localități ale peninsulei. In orașul Torino și în provincia cu același nume — unde în ur-

mă cu o săptămînă a avut loc o grevă generală de 4 ore — au fost organizate mai multe adunări deschise de fabrică, la care muncitorii au invitat să participe pe conducătorii principalelor formații politice democratice, pentru a discuta probleme legate de actuala
DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

situație economică a țării, de modalitățile de apărare a muncitorilor împotriva o- fensivei patronatului.Această nouă acțiune grevistă este a- preciată ca un moment important în cadrul inițiativelor pe care organizațiile profesionale ale oamenilor muncii le^au declanșat în urmă cu o săptămînă Ia Torino. Nemulțumite de atitudinea intransigentă pe care patronatul a adoptat-o în legătură cu problema salariilor celor mai scăzute, de faptul că situația o- cupării forței de muncă a devenit tot maî

precară, ca urmare a suspendării și reducerilor orarelor de muncă în diferite fabrici și uzine, precum și a concedierilor masă, sindicatele chemat muncitorii acțiune. Este de semnalat că, după „Fiat", care a redus orarul de muncă a aproape 70 000 de muncitori la trei zile pe săptămînă, s-a mărit lista fabricilor care au apelat la această măsură, vizînd scăderea corespunzătoare a salariilor.Hotărite nuie lupta dincolo de le imediate vizînd a- părarea salariilor și a veniturilor celor maî scăzute — afectate în mod direct de inflația galopantă și de creșterea nemaiîntîlnită a preturilor — șî ga- , rantarea locurilor de muncă, privește acțiunea generală pentru reforme și un nou tip de dezvoltare economică și socială a tării, organizațiile profesionale ale oamenilor muncii urmează să stabilească în zilele următoațe un nou program de greve și manifestări de protest.

oă eonti- lor, care, obiective-

Radu BOGDAN

REÎNNOIREA Șl EDIFICAREA ȚĂRII
principala sarcină a guvernului Republicii Guineea-BissauALGER 17 (Agerpres). — Luis Cabrai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, și Aristides Pereira, secretarul general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), au abordat, într-un interviu acordat cores-

transmit

• UN „PLAN DE CIR
CULAȚIE" FAVORIZIND 
TRANSPORTURILE IN 
COMUN, în detrimentul automobilelor particulare, va fi pus în aplicare în marile orașe franceze, s-a anunțat la Paris. Se prevede crearea de artere prioritare autobuzelor și taxiu- rilor. în plus, diferite ministere au elaborat un „catalog de idei", în completarea planului amintit, care preconizează extinderea zonelor destinate circulației pietonilor, amenajarea locurilor de parcare la periferiile orașelor etc.

• IN LIMBA KISUA- 
HILI. Ediția din acest an a Tîr- gului internațional de carte de la Frankfurt a înregistrat o participare sporită a editurilor a- fricane. S-a observat cu acest prilej creșterea ponderii operelor scrise în limbile africane, In primul rind în estul continentului, unde limba kisuahili concurează cu deplin succes engleza. ■ „East African» Publishing House" a prezentat o abundentă ofertă de literatură din Kenya, Tanzania și Uganda. Poezia a- fricană ocupă un loc important în programele editoriale, servind în măsură predominantă necesităților naționale în domeniul educației publice.

întrevede?©. Yasser Arafat* președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), într-o scurtă vizită la Rabat, a fost primit de regele Hassan al II-lea. Se apreciază că în cursul întrevederii au fost abordate chestiuni privind apropiata reuniune arabă la nivel înalt și ultimele evoluții în problema palestineană.
Delegația Partidului So

cialist Francez,conâusă de primul secretar, Franțois Mitterrand, a sosit lntr-o vizită oficială la Havana, la invitația primului secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, prim-ministru al guvernului revoluționar cubanez, Fidel Castro.

Secția națională din Grecia și cu Facultatea de stomatologie din Salonic, s-a stabilit ca între 21 și 24 septembrie 1975 să se desfășoare la Atena a V-a sesiune a Zilelor medicale balcanice. ■ ■

se ale ur-

Președintele Ford a semnat un proiect de lege destinafe, să limiteze și să controleze sumele pe care le pot cheltui in campania electorală candidații la președinție și vice- președinție, la funcția de membru al Senatului sau al Camerei Reprezentanților. Legea — menită, conform declarației lui Ford, să elimine influența marilor grupuri financiare

Grecia a respins propu
nerea Comandamentului 
O.T.O. de a participa la manevrele marinei militare, de la sfirșitul acestei săptămini, în Marea Me- diterană, Ia care vor lua parte S.U.A., Anglia, Italia și Turcia. După cum se știe, Grecia a hotărit să retragă din organismele militare N.A.T.O. în septembrie 1974, ca mare a evenimentelor din Cipru.

Primul ministru al Dane
marcei Pou' Hartling, va întreprinde . la 18 octombrie o vizită oficială în Republica Populară Chineză, la invitația guvernului acestei țări, informează agenția China Nouă.

Guvernatorul prefecturii 
Okinawa, Tiob-vo Yara> a cerut guvernului nipon să interzică intrarea în porturile japoneze a navelor militare americane dotate cu instalații pentru lansarea rachetelor cu focoase nucleare. El a cerut, de asemenea, plecarea neîntîrziată din Okinawa a unităților militare americane dotate cu armament atomic.

Guvernul militar provi
zoriu al Etiopiei * •™ni“ ționalizarea hotelului „Wabe She- belle" din Addis Abeba, care aparținea unor membri ai familiei imperiale. S-a cerut, de asemenea, unui număr de 32 de foști senatori, depu- tați și funcționari ai parlamentului dizolvat să ramburseze, într-un răstimp de 15 zile, sumele pe care le datorează statului, obținute in mod ilegal de la vechiul regim prin împrumuturi cu doblndă mică.

Autoritățile venezuelene, angajate într-o vastă operațiune de eradicare a contrabandei cu pietre prețioase, au arestat peste 3 000 de traficanți care acționau în zona minieră Guniamo, cunoscută pentru importantele sale resurse !n diamante. Se apreciază că, anual, contrabandiștii au scos din țară pietre prețioase în valoare de peste 500 milioane dolari.

pondentului special al săptămînalulul politic algerian „Revolution Afri- caine", unele probleme care stau în fața tînăruiui stat independent.Luis Cabrai a menționat în primul rind că transmiterea puterii către guvernul Republicii Guineea-Bissau se desfășoară normal și este sigur că ultimul soldat portughez va părăsi țara înainte de 31 octombrie, așa cum este prevăzut în acordul de la Alger. Cei doi lideri guineezi au subliniat apoi că prima sarcină ce revine noului guvern este carea țării". Timp de 12 care trăiau în teritoriile au putut să-și cultive și, în consecință, una din probleme care se ridică ____________ r..in fața autorităților este asigurarea alimentației populației pînă la prima recoltă.Există dificultăți foarte mari, s arătat Luis Cabrai, și nu este exclus să fim nevoiți să recurgem la țările prietene în vederea unui ajutor. El a precizat că, deși' naționalizarea nu este prevăzută . într-un viitor apropiat, ar putea deveni inevitabilă pentru apărarea suveranității țării, în ceea ce privește situația companiilor portugheze, vor fi examinate condițiile în care acestea acționează în cadrul statului, dat fiind faptul că poporul guineez * și-a preluat destinul în propriile mîini.In legătură cu activitatea ce va fi întreprinsă in vederea încurajării luptei de eliberare din Insulele Capului Verde, plicat că, întărită P.A.I.G.C. lași timp, tughez menite să ducă la acordarea independenței.

„reînnoirea și edifi- ani, țăranii ocupate nu păminturile principalele actualmente

Aristides Pereira a ex- în această fază, ar trebui activitatea practică a în sate și stabilite; în ace- contacte cu guvernul por-

Prin protocolurilete de prof. M. Popescu-Buzeu, președinte de onoare și secretar general al Uniunii Medicale Balcanice, cu

Populafia lumii ar fI dePă* șit deja, la începutul acestui an, nivelul de 4 miliarde de locuitori, în- registrîndu-se un ritm anual de creștere de 90 milioane, în loc de 75 milioane cum se aprecia anterior — a- nunță Fondul pentru mediul înconjurător, o organizație americană de cercetări.

Cu prilejul celei de-a 30-a a- 
niversări 'a Zilei armatei Repu
blicii Socialiste România, in 
R. S. Cehoslovacă au fost de
puse coroane de flori la monu
mentele și cimitirele eroilor ro
mâni căzufi in luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei, iar la 
Ambasada română din Praga a 
fost organizată o gală de filme. 
Gale de. filme și alte manifes
tări au fost, de asemenea, or
ganizate la Budapesta, Khar
tum, Copenhaga și Colombo.

SITUAȚIA ECONOMICĂ ÎN LUME
o fenomene © implicații ® preocupări actualesi-Ma-nele elemente specifice ale 

tuației economice actuale a 
rii Britanii 7— în ceea ce privește Marea tanie, pe lingă factorii generali a-mintiți, actuala conjunctură de criză este rezultatul conjugării unor

Bri-
Stagnarea industriei și costul tot mai ridicat al producției, concomitent cu scumpirea 'materiilor prime, au dus Ia accentuarea deficitului balanței de plăți. In luna august, deficitul balanței comerciale a fost de 321 milioane lire sterline, iar in sep-

frînt negativ, contribuind la reducerea nivelului de trai al maselor — în ultimul an scăderea a fost de 4 la sută — și va duce, după cum arată toți indicatorii, la o creștere sensibilă a șomajului în lunile următoare.

Interviu cu Robert E. ROWTHORN,
profesor la Facultatea de economie a Universității din Cambridge

fenomene interne și externe. în mod practic, în ultimul an in economia britanică rîu s-a mai înregistrat nici un fel de creștere, iar investițiile productive au scăzut simțitor. Or, in această perioadă, și chiar mai înainte de aceasta, pe piața mondială a început o creștere masivă a prețurilor la toate materiile prime și, in mod special, la petrol. Ca urmare, pe piața internă, prețurile au început să urce intr-un ritm necunoscut în întreaga istorie britanică, cu excepția poate a perioadelor de război. Există produse alimentare și chiar multe produse industriale care, în ultimii ani, și-au majorat prețurile cu 500—600 la sută. In ultimele trei luni, rata inflației a fost de aproape 20 la sută.

tembrie de 373 milioane. Ca urmare a acestui fapt, guvernul se vede o- bligat să recurgă mereu la împrumuturi masive in străinătate. împrumuturile sînt acordate însă pe termene scurte, cu dobinzi mari — ceea ce face ca rambursarea lor să devină tot mai anevoioasă. în încercarea de a face ca exporturile britanice să devină mai competitive, lira sterlină a fost devalorizată, iar apoi lăsată „să floteze", ceea ce înseamnă de fapt o devalorizare deghizată. In prezent, ea se află la unul din cele mai scăzute niveluri din Ultimele șase luni. In acest fel, moneda britanică a ajuns să fie devalorizată pe piața externă și, în același timp, depreciată pe piața internă din cauza creșterii prețurilor.Toate aceste fenomene s-au răs-

— In ce direcții principale se 
îndreaptă preocupările pentru a 
face fată situației care s-a 
creat 7— Guvernul laburist, care s-a văzut de la început confruntat cu o situație destul de grea, caută acum să urgenteze lucrările de extragere a petrolului din Marea Nordului pentru a degreva cît mal rapid balanța de plăți de deficitul cauzat de importurile de petrol, care numai in luna septembrie s-au ridicat la 301 milioane lire. Convingerea că a apus pentru totdeauna era în care se puteau găsi materii prime din belșug și la prețuri scăzute contribuie acum la o intensă căutare de noi resurse interne, de înlocuitori ai materiilor prime clasice, de înlocuitori ai com-

bustibilului lichid. în mod justificat se fac apeluri insistente la economisirea de materii prime și materiale. Presa încearcă, pe de o parte, să explice opiniei publice că în anii următori nu trebuie să se aștepte la o creștere a standardului de viață și, _ pe de altă parte, cheamă populația să facă sacrificii. Rămîne însă să se vadă cine vor fi aceia care vor face cu adevărat sacrificiile !M-am referit Ia unele probleme mai de perspectivă. De urgență mi se pare necesar să se ia, în primul rind, măsuri pentru a se depăși actuala stagnare din industrie. în al doilea rind, trebuie să se combată cu fermitate inflația, să se preîntîm- pine creșterea masivă a șomajului, să se realizeze pe cît posibil limitarea actualului val de creștere a prețurilor și să se prevină o înrăutățire a standardului de viață. A- ceasta este, firește, o sarcină deosebit de grea și ea va pune în mod serios la încercare noul guvern.Pe planul politicii economice externe, consider că slăbirea presiunii fenomenelor de criză ar putea avea loc în cazul în care pe piața mondială a materiilor prime s-ar găsi o soluție unanim acceptabilă, ca urmare a stabilirii unor relații noi între state, a unei noi ordini economice internaționale. De asemenea, situația ar fi ușurată dacă Anglia s-ar arăta gata să-și lărgească comerțul, pe baze reciproc avantajoase, fără restricții și te țările, indiferent social și politic. bariere, cu toa- de regimul lor
Londra

N, PLOPEANU

• UN NOU OCHI 
GIGANT SPRE CER. La Siding Spring, localitate situată la 435 km de Sydney, a fost inaugurat un uriaș telescop construit de Australia în colaborare cu Marea Britanie. Avînd o o- glindă cu un diametru de aproape 4 m, acest telescop este cel mai mare din emisfera sudică și va servi la studierea acelor porțiuni ale cerului care sînt dificil de observat din alte zone ale globului. Pînă în prezent, în lume mai există doar două tele- scoape de o mărime asemănătoare — unul în Uniunea Sovietică, a cărui oglindă măsoară în diametru circa 6 metri, și altul la Palomar, în California, cu o o- glindă al cărei diametru este do aproape 5 metri.

• EXPERIMEN
TAREA „MAGNE
TO P L A N U L U I". Oamenii de știință de la Institutul tehnologic al Universității Massachusetts (S.U.A.) au proiectat un tren al viitorului care va putea atinge o viteză maximă de 800 km pe oră, denumit „magnetoplan". Acest tren urmează să se deplaseze intr-un tunel, ermetic închis, sub influența unor ctmpuri magnetice. De formă cilindrică, modelul a- cestui nou mijloc de circulație a și fost supus experimentărilor.

• 1 000 DE STILOURI. Ziaristul bulgar Nikolai Kasa- kov din Sofia este posesorul u- nei colecții formate din aproape 1 000 de stilouri. Din această colecție, a cărei bază a fost pusă acum 4 ani, fac parte stilouri donate de Mihail Șolohov, Ser- ghei Mihalkov, Alberto Moravia, Gianni Rodari, Martti Laarni șl multe alte personalități.
• TENTATIVA UNOR 

AVOCAȚI SPANIOLI. Un grup de avocați madrileni încearcă să găsească mijloacele prin care ar putea recupera, pentru Spania, celebrul tablou . al lui Pablo Picasso, „Guernica" — informează agenția France Presse. Pictat în 1937 pentru pavilionul Republicii Spaniole la Expoziția universală de la Paris, tablo.ul constituie una din principalele atracții ale Muzeului de artă modernă din New York. Transferul lui peste ocean a fost făcut la cererea Iul Picasso însuși, dată fiind situația din Europa în preajma izbucnirii celui de-al doilea război mondial.
• CAMPANIE CON

TRA BĂRBII. Asociația suedeză a celor suferinzi de auz a adresat crainicilor, reporterilor, comentatorilor și meteorologilor de la televiziune rugămintea de a-și rade barba, în cazul că o poartă. Cei aproape 650 000 membri ai asociației întîmpină mari dificultăți în a-i înțelege pe vorbitorii „bărboși", întrucît nu mai pot „citi" cuvintele pronunțate urmărind zelor. mișcarea bir
• SE VIND 

VULTUR! In s-a deschis, sub vernamentale, un birou vinzare a... penelor de tur. Hotărîrea respectivă a luată pentru a permite dienilor din regiune să-și procure această podoabă, indispensabilă ceremoniilor lor rituale, avînd în vedere că vînarea și vinzarea vulturilor sînt interzise în S.U.A., în scopul conservării șpeciei.

PENE DEstatul Idahoauspicii biroua... glide vul- fost in

• SUCCESIUNE DE 
TAIFUNURI ÎN FILIPINE. Ca urmare a taifunului „Susannah", care s-a abătut asupra părții de nord a arhipelagului filipinez, 73 de persoane și-au pierdut viața și 18 au fost date dispărute. In ce privește taifunul „Bess", care a afectat țărmurile filipineze, săptămînă trecută acesta a provocat pa- ■ gube de peste 15 milioane pesos. 11 persoane și-au pierdut viața, iar peste 2 000 de. familii au rămas fără locuință.
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