
Președintele Nicolae Ceaușescu
a primit pa ambasadorul Republicii Venezuela

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimi
neața, pe Juan Uslar Pietri, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Venezuela la 
București.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Juan Uslar Pietri a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj prietenesc din partea pre
ședintelui Republicii Venezuela,

Carlos Andres Perez, în care se dă 
expresie dorinței ca, pe baza reali
zării înțelegerilor convenite, rela
țiile de prietenie și colaborare, de 
cooperare economică dintre cele 
două țări să cunoască o continuă 
dezvoltare.

Mulțumind cordial pentru mesa
jul primit, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat satisfacția 
față de evoluția pozitivă, pe multi
ple planuri, a raporturilor româno-

venezuelene, precum și dorința det 
a extinde și a întări aceste legături, 
în folosul și spre binele ambelor 
popoare, în interesul cauzei păcii, 
înțelegerii și conlucrării rodnice 
între națiuni.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate, a participat Vasile Pungan, 
consilier al președintelui repu
blicii.
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Prin dezvoltarea bazei tehnico-materiale
In Întrecerea 

socialistă

spre un nivel tot mai înalt
■ ■

al civilizației societâtii noastre socialiste
si al bunăstării poporului

Proiectul de Program al partidu
lui pune pregnant in evidență ideea 
că direcția esențială de acțiune în 
vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
rii spre comunism constă 
voltarea puternică a bazei 
materiale a societății. își 
reflectarea in aceasta consecvența 
cu care partidul nostru. în lumina 
concepției materialist-dialectice și 
istorice, urmărește aplicarea legi
lor generale ale construcției so
cialiste — legi care evidențiază că 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
este factorul decisiv, determinant 
al progresului economic, social, cul
tural al întregii societăți, al ridi
cării gradului de civilizație socială 
și a nivelului general de trai al 
poporului.

Legitățile construcției socialiste 
se manifestă — așa cum se știe — 
în condiții concrete, care diferă de 
la țară la țară ; ca atare, aplicarea 
lor justă presupune luarea in con
siderare a particularităților fiecărei 
țări. Tocmai pornind de la această 
cerință, proiectul Programului par
tidului conferă acțiunii de dezvol
tare a bazei tehnico-materiale anu
mite trăsături specifice, corespun
zătoare realităților proprii societățir 
românești, necesităților etapei is
torice și perspectivelor viitorului.

Pe primul plan printre acestea se 
situează dezvoltarea economică ac
celerată, in ritmuri susținute. Este 
semnificativ în acest sens faptul că 
in următorul cincinal producția 
globală industrială va crește in
tr-un ritm mediu anual de 9—10 la 
sută, pină in 1990 volumul ei urmind 
să întreacă de 6,5—7,5 ori nivelul 
din 1970 — concomitent cu asigura
rea unor ritmuri înalte de creștere 
a producției agricole, produsului so
cial, venitului național etc. Tocmai 
prin asemenea ritmuri se va depăși 
stadiul de țară în curs de dezvol
tare și iși va găsi împlinire ma
rele obiectiv național — egalizarea 
nivelului de dezvoltare a țării noas-

_________

înaintă- 
în dez- 
tehnico- 
găsește

tre cu cel al țărilor socialiste avan
sate din punct de vedere economic, 
apropierea României de țările in
dustriale dezvoltate ale lumii.

Revelatoriu este faptul că, spre 
deosebire de etapele precedente

dament social major folosirea cu 
randament superior a tuturor mij
loacelor materiale și potențialului 
uman — respectiv realizarea pro
ducției cu cheltuieli minime, creș
terea spiritului de răspundere al

In mod firesc, Programul partidului pune pe pri
mul plan dezvoltarea puternică a forțelor de pro
ducție, crearea unei puternice baze tehnico-mate
riale, care să asigure sporirea în ritm înalt a pro
ducției de bunuri materiale, în stare să satisfacă 
din plin atit necesitățile de consum ale întregului 
popor, cit și cerințele dezvoltării generale a țării. 
Fără o economie puternică nu se pot concepe făuri
rea societății socialiste, realizarea principiilor repar
tiției socialiste, ridicarea nivelului de viață, nu se 
poate concepe trecerea spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

creșterea 
reducerea 
producție, 
întregului

ale construcției socialiste, clnd In 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
precumpăneau factori de natură 
extensivă, în etapa actuală procesul 
de dezvoltare a acesteia este orien
tat in direcția afirmării puternice a 
factorilor intensivi — 
productivității muncii, 
cheltuielilor materiale de 
folosirea superioară a
potențial tehnic, ridicarea parame
trilor calitativi ai producției. Toc
mai accentuarea rolului factorilor 
intensivi în desfășurarea reproduc
ției lărgite impune creșterea eficien
ței economice, ca o cerință esen
țială a etapei actuale. Făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate transformă intr-un coman-

tuturor colectivelor de muncă din 
economie in buna administrare a 
resurselor încredințate de societate.

Printre particularitățile dezvoltă
rii bazei tehnico-materiale în etapa 
actuală se situează faptul că rit
murile înalte de creștere a pro
ducției materiale, ridicarea nivelu
lui eficientei economice se reali
zează pe fondul unor ample muta
ții structurale, de natură să asigure 
modernizarea profundă a întregii 
economii. Aceasta se concretizează 
atit în dezvoltarea rapidă a ramu
rilor care condiționează înzestrarea 
tehnică superioară a întregii eco
nomii, valorificarea inaltă a resur
selor naturale, cit și în schimbările 
calitative care vor surveni în ca-

drul fiecăreia dintre ramurile amin
tite, în sensul dezvoltării priorita
re a acelor subramuri intim legate 
de progresul tehnico-științific con
temporan — electronica, electroteh
nica, optica, mecanica fină, petro
chimia. în același context se în
scriu prevederile referitoare la de
vansarea de către industria con
structoare de mașini a industriei 
prelucrătoare in ansamblu. „Impac
tul" acestei ramuri-cheie asupra 
transformărilor calitative din struc
tura economiei va deveni și mai 
substanțial prin amplificarea pro
ducției mijloacelor de mecanizare, 
automatizare și calcul, a aparaturii 
de măsură și control — caracteris
tici definitorii ale oricărei societăți 
moderne, avansate din punct de ve
dere tehnico-economic și ca nivel 
științific.

Note specifice imprimă acțiunii 
de dezvoltare a bazei tehnico-ma- 
teriale în etapa actuală sporirea 
nevoilor de energie și materii prime, 
în condițiile fenomenelor de penu
rie tot mai mult resimțite pe plan 
mondial, se impune lărgirea patri
moniului național de materii prime 
și resurse energetice. în acest sens, 
are o însemnătate deosebită orien- 

■ tarea trasată prin protevlul de Pro
gram privind intensificarea acțiunii 
de prospectare și identificare a noi 
rezerve de materii prime și ener
gie, elaborarea tehnologiilor cores
punzătoare pentru folosirea cu re
zultate economice optime a aces
tor resurse, crearea pe cale sinte
tică a noi materiale necesare dife
ritelor ramuri ale economiei.

Printre particularitățile dezvoltă
rii bazei tehnico-materiale a socie
tății noastre în procesul făuririi 
unei Românii socialiste moderne, la 
loc de frunte se situează procesul 
amplu și complex de întrepătrunde
re a producției cu știința. Partidul 
pornește în această privință de la 
faptul că în condițiile impetuoasei

(Continuare in pag. a III-a)

ÎN VALEA JIULUI
Suplimentar —

127 000 tone cărbune
DEVA (Corespondentul „Scînteii", 

Sabin Ionescu). — în aceste zile 
premergătoare celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, minerii din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului 
își sporesc eforturile in întrecere 
și obțin succese remarcabile. De la 
începutul anului și pină în prezent 
ei au extras peste plan 127 000 
tone cărbune. Semnificativ este, că 
majoritatea exploatărilor miniere 
din acest bazin au înregistrat plu
suri de producție. Dar întrecerea 
din „Vale" este dominată de hărni
cia minerilor de la Uricani, Vulcan, 
Lupeni și Petrila, care și-au adus 
cea mai valoroasă contribuție la 
realizarea acestei producții supli
mentare. Printre fruntași se numără 
brigăzile conduse de Ion Solomon, 
Petre Constantin — Erou al Muncii 
Socialiste, Eugen Voicu, Costache 
Zaharia și Alexandru Vereș, care in 
acest an au extras Împreună, su
plimentar, aproape 40 000 tone căr
bune.

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURĂ:

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
CINCINAL 

întreprinderea 
de confecții Bacău

• B A C A U. (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Baltă). — In însufle- 
țitoarea întrecere pe care o desfă
șoară in cinstea Congresului al 
XI-lea al partidului, colectivul de 
la întreprinderea de confecții Ba
cău a înscris la 11 noiembrie 
un nou și remarcabil succes : rea
lizarea cu un an și 40 de zile mai 
devreme a sarcinilor de plan ce-i 
reveneau pentru actualul cincinal. 
Calculele arată că, pină la finele 
anului 1975, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei însemnate uni
tăți industriale a județului vor 
realiza o producție suplimentară în 
valoare de circa 900 milioane lei.

Minerii din Turț
C SATU-MARE. (Corespondentul 

„Scînteii", Octav Grumeza). — Har
nicul colectiv de mineri, maiștri, 
tehnicieni și ingineri al Exploată
rii miniere Turț (Satu-Mare) au 
raportat un remarcabil succes in 
cinstea apropiatului Congres al 
XI-lea al P.C.R. : îndeplinirea pre
vederilor de plan pe întregul cin
cinal. Substanțialul avans ciștigat 
va da posibilitate minerilor oșeni 
să obțină, pină la finele cincina
lului, o producție suplimentară de 
peste 6 milioane lei.

O îndelungată tradiție de muncă, îmbogățită — In anul celui de-al XI-lea 
Congres al partidului — de noi realizări de prestigiu, obținute în marea 
întrecere socialistă, au siderurgiștii Hunedoarei. în această intrecere, 
furnaliștii au înscris succese deosebite. Iată-i pe trei dintre ei, după elabo
rarea unei noi șarje de fontă la furnalul nr. 9 : maistrul principal Nicolae 
Mărculescu, Erou al Muncii Socialiste (la mijloc). împreună cu tovarășii 

Iui Alexandru Hăjdețean și Gheorghe Brandemburg
Foto : E. Dichiscanu

Economii de combustibil 
și energie electrică

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 
Alexandru Mureșan). — Cefe
riștii de pe raza de activitate 
a regionalei Cluj se dovedesc a fi 
buni gospodari ai combustibilului 
și energiei electrice. în acest an, ei 
au economisit 21 000 tone combustii 
bil convențional pentru remorcarea 
trenurilor. Consumul de motorină, 
de pildă, pentru locomotivele Die
sel a fost redus cu 8,5 la sută față 
de plan. în afară de aceasta, s-au 
mai economisit, față de aceeași 
perioadă a anului precedent. 387 
tone combustibil tehnologic și de 
încălzit, iar la benzină consumul a 
fost redus cu 2 000 litri față de cel 
normat. în ceea ce privește energia 
electrică, economiile realizate se ri
dică la aproape 600 000 kWh, consu
murile fiind cu 13,5 la sută mai 
mici față de anul trecut.

Angajamente 
înfăptuite

BRAILA (Corespondentul ..Scîn
teii". Mircea Bunea). — Comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe platfor
ma termocentralei Brăila raportea
ză îndeplinirea integrală a angaja
mentelor asumate în cinstea Con

gresului al XI-lea al partidului, 
realizare care se concretizează în 
punerea în funcțiune a primei eta
pe, cu o putere de 3 ori 210 MW, 
înfăptuirea planului de investiții 
in proporție de 120 la sută, supli
mentarea planului valoric al pro
ducției de energie electrică cu 81 
milioane lei și reducerea consumu
lui de combustibil cu 42 000 tone 
combustibil convențional,

MIERCUREA CIUC 
Fabrica de PAL - în probe 

tehnologice

MIERCUREA CIUC (Corespon
dentul ..Scînteii", Istvan Bartunek). 
— în orașul de reședință a jude
țului Harghita a intrat în probe 
tehnologice cea mai tînără unitate 
industrială de aici — fabrica de 
plăci aglomerate din lemn. Situată 
pe platforma industrială de vest a 
orașului, această unitate, amplasată 
într-una din zonele țării unde ex
ploatarea și prelucrarea lemnului 
au o pondere1'însemnată, va contri
bui la valorificarea superioară a 
masei lemnoase, producind anual 
35 000 tone de plăci aglomerate din 
lemn.

Continuarea susținută
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a arăturilor de toamnă
Din această săptămină, _ lucrările 

agricole de toamnă — însămințările 
și recoltatul porumbului — intră in 
stadiul final. Potrivit datelor cen
tralizate ieri la Ministerul Agricul
turii. au mai rămas de însămințat 
260 000 hectare cu grîu și de strîns 
recolta de porumb de pe circa 300 000 
hectare. Deoarece în partea de vest 
a țării, unde lucrările sint mai în- 
tîrziate, zilele acestea n-a mai plouat 
și ca urmare solul s-a zvîntat. există 
condiții ca pină la sfirșitul săptă- 
minii să se încheie aceste lucrări, 
în mod deosebit, trebuie să se acor
de cea mai mare atenție însămînțării 
griului pe toate suprafețele destinate 
acestei culturi. Important este ca 
imediat ce intr-o unitate agricolă 
s-a încheiat semănatul, tractoarele 
și semănătorile să fie deplasate, in 
cele în care au rămas de insămînțat 
suprafețe mai mari. Procedindu-se 
în acest fel. în cooperativele agri
cole din județul Bihor s-a reușit ca, 
în decurs de numai 3 zile, să se în- 
sămînțeze peste 7 000 hectare. 
Grăbirea acestor lucrări este strîns 
legată și de eliberarea terenurilor 
destinate griului de coceni și alte 
resturi vegetale, acțiune la care or
ganizațiile de partid sint chemate să 
mobilizeze pe toți locuitorii satelor.

întrucit în majoritatea județelor 
insămînțarea griului și recoltarea 
culturilor s-au încheiat, acum toate 
forțele trebuie concentrate la execu
tarea arăturilor de toamnă, lucrare

de mare însemnătate de care depin
de, în măsură hotărîtoare, obținerea 
unor recolte mari la hectar la toate 
culturile care se insâmînțează in 
primăvară. Cercetările efectuate de 
stațiunile experimentale, confirmate 
de practica unităților agricole frun
tașe, au demonstrat că arătura de 
toamnă asigură sporuri importante 
de producție față de culturile care 
se însămințează în teren arat nu
mai în primăvară. Explicabil, de
oarece această lucrare nu numai că 
afinează solul și asigură acumularea 
unei mari rezerve de apă din topirea 
zăpezilor și din ploi, ci permite ca 
însămințările de primăvară să se 
execute în timp mai scurt, respec- 
tindu-se astfel limitele timpului op
tim.

în această toamnă, cu mici ex
cepții, există condiții foarte bune de 
lucru pentru executarea arăturilor 
destinate însămințărilor de primă
vară. în numeroase unități agricole, 
îndată ce au fost eliberate de la 
semănat și de la transportul produ
selor agricole din cimp, tractoarele 
au fost concentrate la executarea 
arăturilor. în întreprinderile agricole 
de stat din județele Dolj și Argeș și 
în cooperativele agricole din jude
țele Constanța, Tulcea. Olt. Dolj, Te
leorman au fost arate 70—80 la sută 
din suprafețele prevăzute în plan. 
Totuși, nu peste tot se acordă aten
ția cuvenită efectuării la timp a ară
turilor de toamnă. Așa se explică de 
ce au fost arate pină la 8 noiembrie

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI

Lansarea unui nou carbonier
GALAȚI (Corespondentul „Scîn

teii", Dan Plăeșu). — Constructorii 
de nave gălățeni își intensifică e- 
forturile, conferind valențe supe
rioare întrecerii socialiste in intim- 
pinarea Congresului al XI-lea al 
partidului. La succesele obținute 
pină acum, marți — 12 noiembrie —

au mai adăugat unui, remarcabil : 
lansarea, cu aproape o lună de zile 
mai devreme, a unui carbonier de 
18 000 tdw. al 6-lea din această se
rie. De remarcat că acest vas este 
al 11-lea lansat în acest an la șan
tierul gălățean.

numai două milioane de hec
tare, ceea ce reprezintă doar 37 la 
sută din prevederi in întreprinderile 
agricole de stat și 48 la sută in coo
perativele agricole. Se putea realiza 
mai mult ? Analizele efectuate la mi
nisterul de resort arată că da. La 10 
octombrie, în cooperativele agricole 
din județul Galați s-a încheiat se
mănatul griului. Se putea, deci, ca 
toate tractoarele rămase disponibile 
să treacă la executarea arăturilor de 
toamnă. Or, pină la sfirșitul săptă- 
minii trecute fusese arată o supra
față de numai 46 000 hectare — ceea 
ce reprezintă 37 la sută din plan. în 
decurs de o săptămină s-au arat 
doar 6 843 ha, in loc de 21 000 ha cit 
se prevedea în programul stabilit 
de minister. în ritm nesatisfăcător 
se desfășoară lucrările și în coope
rativele agricole din județele Ilfov, 
unde procentul realizărilor repre
zintă doar 43 la sută, Prahova — 
49 la sută, Vrancea — 40 la sută, 
fără a mai vorbi de județele afec
tate de ploi, unde realizările sînt 
mult mai mici.

Executarea arăturilor de toamnă 
pe toate suprafețele prevăzute este 
o sarcină de mare răspundere, căreia 
organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole și conducerile uni
tăților agricole de stat și cooperatiste 
trebuie să-i acorde cea mai mare a- 
tenție. în adunările generale ale coo
perativelor agricole care se desfășoa
ră în aceste zile, făcindu-se o amplă 
analiză a rezervelor de sporire a 
producției, au fost stabilite măsuri 
concrete care să ducă la creșterea 
nivelului recoltelor. Răspunzind che
mării cooperatorilor din Izbiceni-Olt 
de a obține în 1975 producții sporite 
la hectar, in numeroase cooperative 
agricole au fost formulate angaja
mente mobilizatoare. Pentru îndepli
nirea lor trebuie să se acționeze incă 
de pe acum prin executarea neîn- 
tirziată a arăturilor de toamnă și 
fertilizarea solului cu cantități cit 
mai mari de îngrășăminte na
turale. Iată de ce organizațiile de 
partid de la sate au datoria să or
ganizeze ample acțiuni de masă la 
care să participe toți mecanizatorii și 
cooperatorii, astfel incit și în aceas
tă perioadă să se lucreze in cimp cu 
toate forțele.
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Cum poate arta să aibă 
ecou în conștiința maselor, 
cum poate creația muzica
lă să fie înțeleasă de pu
blicul larg, cum poate de
veni muzica un bun al tu
turora ? Iată întrebări la 
care timpul, istoria dau 
răspunsuri precise, la care 
viața de astăzi pe care o 
trăim aduce argumente 
puternice. Nu știu vreun 
exemplu de mare compozi
tor care să se fi urcat 
în ..turnul de fildeș", să 
fi scris zile și nopți, să 
se fi lăsat în voia imagi
nației, să fi fost complet 
rupt de oameni și fapte și 
ale cărui opere să fie aDoi 
asaltate de ascultători... Ma
rile nume ale istoriei muzi
cii ne demonstrează că și 
Beethoven, și Mozart, și 
Chopin, și Enescu... au 
trăit intens epoca in care 
au trăit, au scris despre 
ea, au lăsat documente 
despre năzuințele oameni
lor. Și astăzi cind ascul
tăm „Eroica" sau o simfo
nie enesciană. înțelegem 
acest lucru. Compozitorul 
trebuie să fie conștiința e- 
pocii sale ; iată cuvinte care

v

Cum se reflectă în proiectele de Program și Directive 
politica de creștere neîntreruptă a nivelului de trai al poporului

Bunurile de consum alimentar 
în cincinalul viitor

ÎN PAGINA A II-A

exprimă un mare adevăr 
și pe care le regăsim cu 
emoție în acest document 
de profundă importanță 
pentru destinele națiunii 
noastre care este Pro

..-ț

scrie fără să cunoască via
ța, oamenii și munca lor ; 
nu se poate adresa prin- 
tr-un cintec minerilor de 
la Lupeni fără să-i fi vă
zut la locul lor de muncă ;

/

conștient, de marea sa res
ponsabilitate. Lucid, anga
jat în mărea bătălie pen
tru progres, pentru binele 
țării, va închina arta sa cu. 
adevărat maselor largi, că-

Să închinăm imnuri 
țării și partidului

gramul partidului. Aflat, în 
aceste zile, și in dezbaterea 
noastră, a oamenilor de 
artă, el ne prilejuiește lu
cide examene de conștiin
ță. Compozitorul trebuie 
să răspundă mereu „pre
zent" — din clipa în care 
se angajează in rindurile 
creatorilor — la cerințele 
societății sale. Nu poate

nu poate să cînte eroismul 
siderurgiștilor hunedoreni 
dacă nu înțelege efortul 
acestora. Relația compozi- 
tor-operă integrează viața. 
Pulsul vieții, al muncii, 
pulsul zilelor de astăzi il 
face pe creator să fie a- 
preciat de marele public. 
Compozitorul trebuie să fie, 
ca toți confrații săi artiști,

rora trebuie să li se adre
seze în limbajul muzical 
autohton. Este vorba de 
responsabilitatea socială a 
compozitorului, de misiu
nea compozitorului de a 
cuprinde in lucrările sale 
clocotul timpului nostru, 
îmi revin mereu în minte 
acele semnificative cuvin
te pe care Programul par-

tidului Ie închină artiști
lor. Nimic, mai clar, mai 
concis, arătind direcțiile 
principale pe care trebuie 
să le urmăm noi, muzicie
nii. compozitorii.

Trăim o epocă cu care 
istoria se va mindri. Tră
im acești ani cu convin
gerea că ei sint hotărit.ori 
pentru binele țării. Conde
iele compozitorilor au cel 
mai bogat izvor de insDi- 
rație : viața. Să închinăm 
imnuri țării și partidului, 
să cintăm despre succesele 
sudorilor și ale petroliști
lor, despre munca oțelari- 
lor, a constructorilor și a 
celor de pe ogoare, despre 
istoria de azi a unui oraș 
care s-a ridicat din temelii 
numai în cițiva ani, des
pre tineretul țării noas
tre... Muzica, adresîndu-se 
tuturor, trebuie să aibă ră
dăcinile adine înfipte in fap
tele vremii. Numai atunci 
iși va amplifica ecoul în 
conștiința maselor, numai 
atunci iși va împlini no
bila sa misiune.

Ioan D. CHIRESCU
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CUM SE REFLECTĂ ÎN PROIECTELE DE PROGRAM ȘI DIRECTIVE FAPTUL
POLITICA DE CREȘTERE NEÎNTRERUPTĂ A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI DIVERS

„0 grijă permanentă se va manifesta pentru dezvoltarea și moderniza
rea industriei agroahmentare, care va trebui să asigure prelucrarea superioară 
a produselor agricole și satisfacerea în bune condiții a cerințelor de consum ale 
populației. Se vor produce noi sortimente cu caracteristici superioare. în orien
tarea industriei alimentare se va porni de la cerințele unei alimentații științi
fice, care să contribuie la dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a omului. Se 
vor urmări extinderea mal rapidă a alimentației publice, desfacerea largă a pre
paratelor agroalimentare în vederea satisfacerii din plin a cerințelor întregii 
populații".

(Din proiectul de Program al P.C.R.)

toate eforturile na- 
vor fi subordonate

ridicarea continuă a

industrial 
cantitativ

va
Și 
la

ritm de dez- 
bunuri ali- 

va înregistra o creștere
— mai ales la alimentele
— realizîndu-se, în para- 
îmbunătățire substanțială

aportului caloric și, in- 
a celui proteic, bazat pe 
ponderii consumului de 
de origine animală, con- 

cu reducerea treptată a

Documentele programatice ale 
Congresului al XI-lea, Programul 
P.C.R. și Directivele cu privire la 
viitorul cincinal, subliniază la loc 
de frunte că 
țiunii noastre
țelului suprem al politicii generale 
a partidului 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, sporirea gradului 
de civilizație a vieții întregii noas- 

e societăți. Iar în contextul pre
vederilor concrete stabilite în acest 
scop, un loc important revine in
dustriei alimentare care, în cinci
nalul 1976—1980, va cunoaște o im
petuoasă și complexă dezvoltare : 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției, pînă în anul 1980, va fi 
de 6,9—7,3 la sută — ceea ce 
menține acest sector 
din punct de vedere 
parametri superiori.

Ca urmare a acestui 
voltare, producția de 
mentare 
continuă 
de bază 
lei, și o
a structurii rației alimentare (prin 
sporirea 
deosebi, 
creșterea 
alimente 
comitent
consumului de cereale). Creșteri 
importante de producție față de a- 

fnul 1975 vor înregistra sectoarele 
producătoare de lapte, carne, pește, 
zahăr, ulei, bere etc;’””'

Realizarea unor niveluri înalte de 
.producție va fi jfd îtii jâîfeSi i>&Sibil ă 
dacă avem în vedere și dezvoltarea 

. pe care o va cunoaște producția 
agricolă, animală și vegetală ; în 
conformitate cu prevederile Direc
tivelor, in cincinalul 1976—1980 rit
mul mediu anual al acesteia va fi 
de 4,6—6 la sută. Creșterea în ritm 
mai înalt a industriei alimentare 
față de agricultură se explică prin 
faptul că se va asigura o prelucrare 
superioară a materiilor prime și 
vor fi reluate in circuitul industriei

o serie de subproduse care în pre
zent nu sînt valorificate cores
punzător.

Strîns legată de valorificarea su
perioară a materiilor prime este și 
problema diversificării produselor 
alimentare. Procesul de diversifi
care este un proces continuu, care 
trebuie să păstreze pasul cu evo
luția gustului și preferințelor, _ cu 
tradițiile zonale ale consumatorilor, 
cu creșterea puterii de cumpărare 
a acestora, asigurînd o alimentație 
oii mai echilibrată întregii popu
lații. Ca urmare a indicațiilor cu
prinse în Directive, producția va 
urma linia realizării cu precădere a 
unei varietăți bogate de sortimente 
de preparate și semipreparate cu
linare din, carne, lapte și pește, 
mîncăruri gata pregătite, conser
vate în special prin frig. De ase
menea, se va extinde fabricarea 
produselor dietetice specifice ali
mentației copiilor și anumitor ca
tegorii de consumatori (produse 
lactate, vitaminizate, concentrate, 
conserve mixte etc). La nivelul a- 
nului 1980, un procent de 22 la sută 
din volumul producției industriei 
alimentare va fi alcătuit numai din 
produse noi și îmbunătățite. în po
litica de diversificare a producției 
se va urmări în permanență ca bu
nurile alimentare să corespundă 
într-o măsură tot mai mare noilor 
cerințe atît ale consumatorului in
tern, în raport cu noile sale con
diții de viață și activitate, cit și 
alesexportului. -raf

îri^’dohiplexul de măsuri ' fheriit’ 
să dezvolte în permanență industria 
alimȘfitară, un loc central îl ,va 'o- 
cupa' continua ridicăre a calității 
produselor. în acest 
se putea asigura un 
tent și multilateral, 
sebită se va acorda 
boratoarelor din unități cu apara
tura necesară. Industria alimentară 
va apela în mai mare măsură ca 
pînă acum la tehnologii perfecțio
nate, bazate pe cuceririle chimiei 
și fizicii, care să confere produselor 
calități superioare.

scop, pentru a 
control compe- 
o atenție deo- 
completării la-

De asemenea, o atenție mai mare 
va fi acordată prezentării și amba
lării produselor, pentru a le face 
mai atrăgătoare și mai ușor de fo
losit de către consumatori. Rapor
tat la anul 1975, în anul 1980 livra
rea produselor preambalate la fon
dul pieței va crește cu 193 la sută 
la carne, cu 161 la sută la produse 
lactate proaspete, cu 148 la sută la 
zahăr, cu 220 la sută la produse za
haroase etc. în scopul creării con
dițiilor pentru o bună păstrare și 
desfacere a mărfurilor alimentare 
se va dezvolta corespunzător re
țeaua de depozitare, asigurîndu-se 
continuitatea lanțului frigorific de 
la producție pînă la desfacere. în 
paralel cu creșterea spațiilor fri
gorifice de antrepozitare, în toate 
sectoarele de producție se prevede 
lărgirea spațiilor de frig tehnologic. 
Totodată, rețeaua comercială — 
care este ultima fază a producției 
alimentare — se va îmbogăți cu noi 
fronturi de desfacere, cu spații de 
frig adecvate produselor 
comercializează.

Ritmul înalt în care se 
toate sectoarele industriei 
tare, bazat pe investițiile 
țiale ce se fac acum și se 
și în viitorul cincinal, 
date acestei ramuri 
naționale de către 
Program și de Directive — consti
tuie încă o dovadă a grijii perma
nente, a partidului și statului nostru 
pentru buna aprovizionare a tuturor 
cetățenilor de Ia orașe și sate, pen
tru creșterea nivelului de trai al 
întregi)’ populații. Lucrătorii din 
industria alimentară sînt’ unanim 
hotărîți să-și îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile importante ce 
le revin în acest sens, asigurînd in
tegral și ritmic bunurile destinate 
consumului public.

care se

dezvoltă 
alimen- 

substan- 
vor face 

orientările 
a economiei 

proiectele de

Coirastanttn IFTQBI
șeful Departamentului 
industriei alimentare 
din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor

Frumos, 
frumoasă, 
frumoși

ln primul rină, este frumos 
numele — Valea Frumoasei. Așa 
i se mai spune Oașei, de pe va
lea Sebeșului, județul Alba. In 
al doilea rind, este tare frumoa
să și calmă iarna timpurie de 
pe Valea Frumoasei, cu brazii 
încărunțiți de promoroacă. In al 
treilea rind — și cel mai im
portant — frumoși sînt oamenii 
de aici, cu faptele lor vrednice 
de laudă. Fapte de constructori, 
care zoresc amenajarea hidro
energetică a riului Sebeș. Pînă 
acum, brigada lui Vida Aurel, 
de la șantierul de pe Valea Fru
moasei, a excavat peste plan 
aproape 30 000 mc de pămînt, 
constituind un adevărat record. 
Barajul care se inalță aici va 
stăvili apele. Nu insă și recor
durile 1

Timp 
de gândire

O femeie, cu doi copii mi
nori, a venit la miliția munici
piului Craiova, cerind ocrotire, 
pentru că soțul ei, C.P., pornit 
de la o vreme pe scandal, o 
izgonise din casă. Imediat, un 
ofițer de miliție s-a dus acasă 
la C.P., i-a explicat că „nu-i 
frumos" și că „nu-i legal" ce 
face, dar ți-ai găsit ! C.P. a în
ceput să se rățoiască : „Sînt în 
casa mea și fac ce vreau. E 
bine ?“ Nu e bine. Și, nelăsîn- 
du-se cu nici un chip înduple
cat, spre a se convinge și mai 
bine că nu-i bine ce face, i s-a 
dat timp de gîndire două luni. 
Dar la o altă adresă.

In anul 1980, fața de 1975, livrările de produse 
alimentare prin comerțul socialist vor crește 

cu peste 40 la suta

Tinerii muncitori - constructori ai propriilor case PROGRAMUL I

TnSțA arte pnhad umaniste

De citva timp, în 
Capitală, pe strada 
Rodnei, a apărut un 
mic orășel, în care 
s-au mutat aproape 
1 000 de locatari și 
care în curînd va mai 
primi alți 500, Este 
complexul de locuințe 
al tineretului de la 
întreprinderea „23 Au
gust".

în ultimii ani, pe 
lingă un mare număr 
de întreprinderi bucu- 
reștene au fost ridi
cate asemenea com
plexe în care locuiesc, 
în total, peste 38 600 
de tineri încadrați în 
producție. Dacă le-am 
așeza la un loc, am 
avea in față un ade
vărat oraș al tineretu
lui. Este o dovadă 
elocventă a grijii deo
sebite pe care partidul 
și statul nostru o a- 
cordă tinerei genera
ții, care participă ac
tiv la edificarea so
cietății noi.

Consemnind realiza
rea intr-un ritm rapid 
a acestor cămine pe 
lingă întreprinderile 
bucureștene, se cuvine 
să subliniem și un 
fapt care explică, în 
bună măsură, însăși 
apariția lor. Comite- 

Itul municipal Bucu
rești al P.C.R. — ac- 
ționînd in spiritul 
indicațiilor date de 
conducerea partidului, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
pentru crearea unor 
condiții tot mai bune 
de viață și de muncă 
tinerilor care lucrează 
in producție — a mo
bilizat organizațiile de 
partid din întreprin
deri să pună în va
loare toate condițiile 
de care dispun în a- 
cest sens. în urma 
unor susținute acțiuni 
politice și organizato
rice, în întreprinderi 
s-au identificat căi și 
soluții practice de ri
dicare rapidă a unor

cămine confortabile 
pentru tinerii munci
tori nefamiliști. Ceea 
ce merită de aseme
nea subliniat cu deo
sebire este că, în a- 
cest context, tinerii 
au înțeles că ei înșiși 
pot deveni principalul 
factor de realizare â 
programului de con
strucție a caselor lor.

„în apropierea în
treprinderii noastre, 
„Autobuzul" — ne 
spune Constantin Teo- 
dorescu, secretarul co
mitetului U.T.C. — au 
fost ridicate în acest 
an trei cămine cu 500 
de locuri. Toți tinerii 
care s-au mutat în ele, 
încă din zilele cînd 
se perfectau detaliile 
legate de organizarea 
șantierului, s-au con
stituit în brigăzi de 
lucru, și-au întocmit 
grafice de execuție și, 
din clipa cînd între
prinderea „Granitul" a 
început să le asigure 
betonul, n-au mai în
cetat munca pînă cînd 
și-a dat avizul comisia 
de recepție. Personal, 
devenisem, vrînd-ne- 
vrînd, șeful unui 
mare șantier, cu două 
schimburi, organizate 
în funcție de progra
mul de producție al 
întreprinderii și, fi
rește, de procesul teh
nologic al construcției. 
Pentru operațiile care 
nu puteau fi executate 
de cei ce abia primi
seră botezul șantieru
lui am organizat bri
găzi speciale formate 
din tineri calificați. Și 
astfel, avînd asigu
rată „asistența" nece
sară din partea comi
tetului de partid și a 
conducerii întreprin
derii, în trei luni că
minele au fost gata".

în linii mari, tot 
așa s-a procedat la 
„Semănătoarea", unde 
s-au construit cămine 
cu 600 de locuri, la 
întreprinderea de ma-

șini-unelte și agregate 
(300 de locuri), I.T.B. 
(403 locuri), trustul de 
construcții industriale 
și agrozootehnice (900 
de locuri) ș.a.m.d. 
„Pretutindeni — ne 
spunea Victor Baben- 
co, activist la Comite
tul municipal Bucu
rești al U.T.C. — tine
rii, continuind expe
riența fructuoasă de 
anul trecut, cînd în 
Capitală au fost date 
în folosință 11500 
locuri în cămine, au 
preluat aproape toate 
problemele legate de 
construcția și apoi 
gospodărirea lor, Bi
neînțeles, pentru rea
lizarea obiectivelor 
propuse, ei au benefi
ciat, ca și anul trecut, 
de îndrumarea și spri
jinul permanent ale or
ganizațiilor de partid. 
In aceste condiții, co
mitetul municipal al 
U.T.C., căruia i-a re
venit sarcina de a ur
mări îndeaproape mer
sul lucrărilor pe șan
tiere, n-a trebuit să 
intervină decit acolo 
unde se semnalau ră- 
mîneri în urmă față de 
grafice". Așa se face 
că, în cele 10 luni ale 
acestui an, au fost 
construite și reame- 
najate cămine munci
torești cu aproape 
9 500 de locuri, însu- 
mînd — împreună cu 
cele de anul trecut — 
mai mult decit erau la 
sfîrșitul anului 1972. 
Așa se face că, în a- 
ceste zile, alte sute de 
tineri se vor muta în 
casele lor. Lor să le 
spunem „bine ați ve
nit în casă nouă !“, iar 
celorlalți să Ia adre
săm îndemnul de a 
prelua cu același sirg 
ștafeta muncii efective 
pe șantierele proprii
lor cămine.

D. TÎRCOB 
corespondentul 
„Scînteii"

8,30 Curs de limba engleză, 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Dialog despre satul viitoru

lui. In dezbatere cu țăranii 
cooperatori din județul Olt : 
Prevederile proiectelor Do
cumentelor Congresului al 
XI-lea al Partidului. Azi, des
pre programul de dezvoltare 
a agriculturii cooperatiste.

10.45 Film artistic : „Dincolo de 
nori e cerul" — producție a 
studiourilor cinematografice 
sovietice.

12.20 Telex.
15,00 Curs de limbă germană. 
15,30—16,00 Curs de limbă fran

ceză.
16,00 Fotbal : Rapid — Dinamo 

(Cupa României). Transmi
siune directă de Ia stadionul 
„23 August". în pauză: Telex; 
tragerea Pronoexpres.

17.45 Mieii meșteri mari.
18,05 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
18,25 Cum vorbim ?
13,40 Din țările socialiste.
18.50 Familia... la Tecuci.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocviu despre viitor. To

tul pentru om. Documentar 
TV despre evoluția economl- 
co-socială a României in cin
cinalul 1976—1980 și Sn per
spectiva anilor ’90 (I).

20.20 Teleclnemateca. Un mare ci
neast : Stanley Kramer. „Bl- 
neeuvîntațt animalele șl co
piii". Premieră TV. Scena
riul : Mac Benoff, după ro
manul lui Giendon Swarth- 
ont. Regia : Stanley Kra
mer. Cu : Billy Mumy, Barry 
Robins, Mlles Chapin, Dare! 
Claser Bob, Marc Vahanian, 
Vincent Van Lynn.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Ni
colae Ghlca-Budeștl.

20.30 Luna creației originale româ
nești. Selecțlunl din operele : 
„Ion Vodă cel Cumplit" de 
Gheorghe Dumitrescu șl 
„Pană Lesnea Rusalim" de 
Paul Constantinescu.

21.45 Telex.
21.50 Telerama. „Investigații în 

universul citadin" (II).

ÎN EDITURA POLITICA 
a apărut revista : 

„PmiEME ME Păcii 
Șl SOCIALISMULUI" 

Nr. 9/1974

în cadrul „Zilelor culturii sovie
tice" a prezentat spectacole la Bucu
rești și Tg. Mureș TEATRUL ACA
DEMIC DE DRAMĂ „A.S. PUȘ- 
KIN" din Leningrad, instituție care 
a pășit, la începutul acestei toamne, 
în cea de-a 219-a stagiune a sa și 
a dezvoltat, de-a lungul secolelor, 
tradiția unui militantism înflăcărat 
pentru o artă umanistă. De numele 
acestui teatru se leagă premiera ab
solută a unor piese intrate de mult 
în tezaurul clasic, ca și activitatea 
unor artiști animați de idealurile ar
tei revoluționare, precum V. F. Ko- 
missarjevska sau, mai tîrziu, Vs. E. 
Meierhold.

încă din primii ani ai puterii so
vietice. a început să se contureze un 
nou program al teatrului, in care 
orientării către operele clasicilor i 
s-a adăugat strădania promovării te
melor contemporane abordate de tî- 
năra dramaturgie sovietică. De alt
fel, turneul a început prin a ne pri
lejui cunoașterea tocmai unui ase
menea text, inspirat din actualitate, 
care evocă și omagiază personalita
tea multilaterală a oamenilor sovie
tici de azi. constructori ai comunis
mului. „Din viața unei femei de ac
țiune", de A. Grebnev, grupează in
tr-un montaj uneori ingenios — 
amintind tehnica, dar și tipul de 
observație care stă la baza reporta
jului — scene din viața zbuciumată 
a unei femei, Anna Gheorghievna 
Smirnova, directoarea unui mare 
combinat textil. Fără a omite marile 
și dificilele sarcini din sfera pro
ducției materiale ale eroinei, Greb
nev insistă, creionînd situații veri
dice, asupra răspunderilor ei sociale, 
asupra relațiilor ei umane — cu 
muncitorii din uzină, cu colaborato
rii săi apropiați, cu membrii pro
priei familii.

Spectacolul recreează emoționant 
tumultul existenței acestei femei (in
terpretată cu strălucire de N.N. Ur
gant, artistă a poporului R.S.F.S.R.). 
O inspirată scenografie (care com
pune și descompune dinamic, la ve
dere. diferitele locuri de acțiune — 
soluție ce sugerează coexistența și 
comunicarea diverselor frămintări, 
probleme ale conștiinței directoarei), 
o muzică ce alternează acordurile 
grave cu cele de romanță, o largă 
desfășurare de forțe actoricești — 
recreează un adevărat univers uman, 
dau un suflu și o vibrație impre
sionante montării teatrului „Puș- 
kin".

Se cuvin remarcați, alături de In
terpreta principală, V. I. Korzun, ar
tist emerit al R.S.F.S.R. (Volodia), 
A. V. Tarakanova (Irina), A. N. Vol- 
ghin (inginerul șef), E. P. Kariakina, 
artistă a poporului (bunica). De ase
menea, A. Ia. Efimova și întreg grupul 
de interprete ale muncitoarelor 
virstnice, care ne-a amintit că în

tradiția de aur a teatrului sovietic 
nu există figurație, ci numai roluri 
secundare, cu importanta funcție de 
susținere a întregului spectacol.

Prima din cele două montări ale 
clasicilor pe care le-am putut ur
mări, „Azilul de noapte" de Maxim 
Gorki — spectacol realizat în 1956 
— face parte din bogatul repertoriu 
permanent al teatrului. Descifrînd 
textul in lumina intențiilor autorului, 
directorul de scenă L. S. Vivien, ar
tist al poporului a! U.R.S.S., a urmă
rit să releve suferințele unor oa-

Spectacolele teatrului 
„A. S. Pușkin" 
din Leningrad

meni respinși de societatea în care 
trăiau, aruncați ireversibil la fund, 
condamnați la mizerie și pieire. A 
urmărit însă mai ales să dea piesei 
virtuțile unui rechizitoriu, afirmînd 
demnitatea omului. îndemnînd la ra
țiune ; scenele de acceptare deza- 
buzată a condiției „azilului" au al
ternat cu altele străbătute de spe
ranța sau — sub forma unor explo
zii temperamentale — de protest, de 
revoltă. Telurile realiste au fost re
levate prin mijloace tradiționale tea
trale pronunțate, prin miza insistentă 
pe sugestiile picturale ale decoru
rilor și costumelor (semnate de 
G. Moseev).

Susținători ai dificilelor partituri 
ale „Azilului de noapte", realizatori 
ai unor compoziții de o bogăție ne
afectată de trecerea vremii au 
fost artiștii poporului U.R.S.S. : 
A. F. Borisov (Luka) și I. V. Tolu- 
beev (Bubnov), artiștii emeriți 
V. I. Korzun (Vaska Pepel), R. T. 
Balașova (Karpovna), A. N. Kireev 
(Actorul) și N. V. Mamaeva, artistă 
a poporului R.S.F.S.R.

X-am regăsit pe unii din interpreții 
deja remarcați și, mai ales, am cu
noscut o altă serie de talente ale 
teatrului „Pușkin", cu prilejul celei 
de-a treia montări incluse pe afișul

*

în cadrul „Zilelor culturii sovietice", 
pe scena Operei Române din Bucu
rești a . avut loc, marți seara, un 
spectacol cu „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski. Spectacolul a avut ca 
protagoniști pe doi cunoscuți bale
rini sovietici : Marina Kondratieva, 
artistă a poporului a U.R.S.S., și 
Marius Liepa, artist al poporului al 
R.S.F.S. Ruse. Oaspeții, împreună 
cu colegii lor români, au oferit un 
spectacol de înaltă ținută artistică.

de turneu : „Ultima jertfă" de 
A. N. Ostrovski.

Adăugate științei regiei (I. Meier
hold) și scenografiei (D. Popov) de 
a crea atmosferă și a da culoare ta
blourilor — bogăția compozițiilor, 
precizia și adecvarea nuanțelor in
terpretării, echilibrul realizat între 
dramă și satiră, intensitatea trăirii 
partiturilor prin care s-au afirmat 
artista emerită G. T. Karelina (Tu- 
ghina), artistul poporului R.S.F.S.R. 
V. V. Merkuriev (Pribitkov), artistul 
emerit G. K. Kolosov (Saltanîci), 
A. Ia. Efimova (Firsovna), I. P. Voz- 
ncsenskaia (Irina) sau K. I. Ada- 
șevski, artist al poporului R.S.F.S.R., 
ne-au întărit aprecierea față de înal
ta măiestrie a actorilor sovietici. Ceea 
ce a interesat de asemenea — în 
planul concepției mai largi asupra 
spectacolului — a fost armonia subtilă 
dintre două atitudini complementa
re : pe de o parte fidelitatea față 
de virtuțile teatrului — varietatea, 
adevărul profund al caracterelor an
grenate într-o intrigă doar aparent 
convențională , veridicitatea aces
tora, în raport cu realitățile sociale 
și umane — care au constituit cimpul 
de observație al scriitorului. Pe de 
altă parte : strădania de a comu
nica prin relevarea gesturilor, a 
atitudinilor, a înclinațiilor etern 
umane — modernitatea personajelor, 
valorile contemporane ale „Ultimei 
jertfe".

Interesant de menționat este și 
faptul că in cadrul „Zilelor culturii 
sovietice" la sediul A.T.M., sub con
ducerea artistei emerite Dina Cocea, 
a avut loc o utilă dezbatere pe tema 
„Contemporaneitate în teatru", la 
care au participat artiștii leningră- 
deni, membrii delegațiilor V.T.O. și 
ale Ministerului Culturii U.R.S.S.

Prilejuindu-ne cunoașterea unor 
aspecte semnificative ale vieții ar
tistice din marea țară vecină și prie
tenă. turneul teatrului „Pușkin" din 
Leningrad a avut și meritul de a 
favoriza un fructuos schimb de ex
periență, îndemnîndu-ne să medităm 
în continuare asupra surselor vita
lității artei scenice, asupra căilor ce
lor mai eficace de a contribui — prin 
teatru — la modelarea unor conști
ințe înaintate.
Naîaîia STANCU-ATANASIU

★
La pupitrul orchestrei operei s-a 

aflat dirijorul Cornel Trăilescu.
★

La Reșița se desfășoară in aceste 
zile „Săptămina filmului sovietic".

Printre filmele care rulează cu a- 
ccst prilej figurează „Bunicul sibe
rian", „Izvoare", „S-a întîmplat 
după război", „Visuri împlinite".

(Agerpres)

„Locotenent44 
Lăpuște

Factorul poștal D. Ițescu, din 
Homorade, județul Satu-Mare, a 
rugat-o pe Stoia Iuliana, de la 
dispensarul comunal, să ducă 
dirigintelui P.T.T.R. un colet in 
care se aflau 8 000 de lei. Iulia
na a luat pachetul, s-a suit in 
autobuz, dar imediat după por
nirea acestuia unul 
s-a apropiat de ea 
a dojana :

— Știți că n-aveți voie să um- 
blați cu „monetarul" in locuri a- 
glomerate ?

— Păi, știți, eu am crezut că-l 
fac un bine lu‘ nea Ițescu, pe 
care-l cunosc, și,.., . ,

— In calitate de locotenent de 
miliție, vă rog. să-mi permiteți 
sa țin eu coletul. E .mai. sigur.

Atit de sigur incit, ajunsă la 
destinație, Iuliana a văzut că 
„locotenentul" a plecat mal de
parte, cu colet cu tot. Alertind 
miliția, la capătul cursei falsul 
locotenent era așteptat de unul 
adevărat. Legitimat, s-a văzut că 
era un oarecare Ion Lăpuște 
și nu se afla prima -dată in 
semenea postură. Se speră 
fie însă ultima.

Ai carte, 
ai si de...

9

volan parte
Văzînd . că din 443 de șoferi 

profesioniști n-au reușit 
„promoveze" examenul de 
noștințe profesionale nici 
car un sfert (au fost declarați 
„apți" numai 94), lucrători din 
cadrul Inspectoratului județean 
Mehedinți al Ministerului de 
Interne i-au invitat la verifi
carea cunoștințelor și pe șefii 
de coloane și garaje. Rezulta
tul : din 66 de examinați n-au 
obținut „note de trecere" de
cit... 10. Mai exact, numai 15 
la sută, față de 21 la sută cit 
înregistraseră subalternii lor. 
Toți ceilalți 85 la sută și, res
pectiv, 79 la sută au fost sfă- 
tuiți să pună repede mina pe 
carte.

din călători 
și i-a spus

Altfel, adio volan 1
— v

I

a- 
să

să 
cu- 

mă-

O clipa 
de neatenție 

9

In timp ce se afla la lucru, 
în punctul numit „Fintina Ma- 
nole", mecanicul excavatorist 
Radu Stoian, de la Întreprinde
rea de construcții hidrotehnice 
Constanța, a observat, in fața 
excavatorului, un bolovan. Cobo- 
rlnd să-l înlăture, spre a-și pu
tea continua lucrul în condiții 
prielnice, S. R. a lăsat cupa ex
cavatorului in poziția „ridicat". 
In clipa in care s-a aplecat asu
pra bolovanului să-l ridice, cupa 
excavatorului, nefiind asigurată 
corespunzător, a căzut peste el, 
accidentindu-l grav.

„Corp delict44 
cu adresă

Poșta de ieri ne-a adus 
plic de la Mihai Buțurcă 
localitatea Zau de Cîmpie, 
Zorilor 3, județul Mureș, 
plic, o carte poștală cam boțită 
și îngălbenită, însoțită de ur
mătoarea explicație : „Această 
carte poștală am trimis-o din 
comuna Movila Miresii, județul 
Brăila, în anul 1971, și a sosit 
la destinatar — Ioan Horvath, 
localitatea Pîncota, județul 
Arad — in anul 1974. Deci, după 
3 ani I Ei, ce ziceți ?“ Noi zi
cem ce zicem, dar să vedem ce 
„explicație" va da poșta. Pină 
atunci, așa cum ne-ați rugat, vă 
trimitem înapoi „corpul delict", 
adică respectiva carte poștală, 
la adresa sus-menționată, unde 
poate fi consultată de orice 
poștaș. Era să zicem arhivar. 
Numai de nu ar ajunge din nou 
după alți... 3 ani !

un 
din 
str.
în

Rubrică redactată de
Peîre POPA
șl corespondenții „Scîntelî
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i 'nfflmre ta C.C. al P.C.R
Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 

al C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu to
varășul K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., care face o vizită 
în Republica Socialistă România, la 
invitația Comitetului Central 
Partidului Comunist Român,

La întilnire au participat Vasile 
Șandru și Dumitru Turcuș, adjuncți 
de șefi de secție la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
și Mircea Angelescu, șef de sector la 
C.C. al P.C.R.

al

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. in Republica 
Socialistă România, și V. I. Potapov, 
șef de sector la C.C. al P.C.U.S.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă sinceră, de priete
nie, au fost abordate probleme ale 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre cele două țări și s-a fă
cut o informare reciprocă despre ac
tivitatea celor două partide.

(Agerpres)

Ajutor acordat de Guvernul român r.efugiaților ciprioți
Guvernul Republicii Socialiste 

România a acordat refugiaților ci
prioți un ajutor, constind in pături

și corturi, care a fost transportat 
recent în Cipru cu un avion special 
TAROM.

Cronica
Marți dimineața, George Macoves- 

cu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Raja Aznam Bin Raja Haji 
Ahmad, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Malayeziei 
în Republica Socialistă România, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

zilei
în cadrul unei 

avut ioc marți la 
sitatea București, 
faceri ad-interim

Primire la C.C. al P.C.R.
în perioada 23 octombrie — 13 no

iembrie a.c., o delegație a tineretului 
din R. P. Chineză, condusă de Kao 
Șu-lan, membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, a efectuat o vizită în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C.

Delegația tineretului chinez a vizi
tat diverse obiective economice șl 
social-cuiturale din județele Mureș, 
Brașov, Brăila, Vrancea, Ialomița, 
Prahova, Argeș, Sibiu, Cluj, Constan
ța, precum și din municipiul Bucu
rești. Pe parcursul vizitei, reprezen
tanții tineretului chinez s-au întîlnit, 
într-o atmosferă prietenească, cu co
lective de tineri și cadre ale U.T.C 
și U.A.S.C.R.

La încheierea vizitei în țara noas
tră, delegația tineretului din R.P. Chi
neză a fost primită de tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C 
al P.C.R.

La primire au luat parte Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar al C.C 
al U.T.C., Radu Enache, secretar al 
C.C. al U.T.C., Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului U.A.S.C.R

A fost de față Lu Ti-sin, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Ambasadei R.P. Chi
neze la București.

Muncitorilor
F.G.S.M.3. - 
Hadid, pre- 

și o delegație

fio•• ”’r

Rezultatele pozitiv© ale unei largi acțiuni

//

Vizitele delegației economice
guvernamentale mexicane

★
Marți dimineața a părăsit Capitala 

delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-române, condusă de V. P. Usa- 
ciov, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului superior și tehnic al 
R.S.F.S. Ruse, care, la invita
ția Consiliului General A.R.L.U.S., 
a participat la festivitățile organizate 
în țara noastră cu prilejul celei de-a 
57-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie și la aniversa
rea a 30 de ani de la crearea Aso
ciației române pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Octav Li- 
vezeanu, membru al Biroului Consi- 
I'ldlui General A.R.L.U.S., de membri 
și activiști ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost prezenți reprezentanți 
Ambasadei 
București.

festivități care a 
amiază la Univer- 
însărcinatul cu a- 
al Republicii A- 

rabe Siriene la București, Muhsem
Sayadi, a remis acestei instituții 128 
de volume — lucrări de beletristică, 
critică și teorie literară, dicționare 
etc. Cărțile au fost donate de Aca
demia Arabă din Damasc, Universi
tatea din Alep și alte institute 
învățămint superior din 
ană.

în alocuțiunile rostite 
prilej, dr. George Ciucu, 
niversității București, < 
Sayadi au relevat relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare ' româno-siri- 
ene, contribuția importantă a schim
burilor culturale la mai buna cu
noaștere 
poare.

de
R. A. Siri-

> cu acest 
, rectorul U- 
și Muhsem

dintre cele două țări și po-

★
a părăsit Capitala, îndrep- 
spre patrie, delegația Con-

Uniunii Sovietice
ai 
la

★
aniversării a 30 de aniCu prilejul

de la constituirea A.R.L.U.S., la Casa 
prieteniei româno-sovietice din Con
stanța a avut loc, marți după-amia- 
ză, o adunare festivă. Adunarea a 
fost deschisă de Gheorghe Tranda
fir, primarul municipiului Constan
ta. Despre semnificația evenimentu
lui au vorbit dr. Pimen Fusu, pre
ședintele Consiliului județean 
A.R.L.U.S., precum și Gheorghii Ce- 
botarev, consulul general al U.R.S.S. 
la Constanța.

■Ar
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, marți la 
amiază s-a deschis în Capitală ex
poziția de fotografii „Republica 
Populară Mongolă la a 50-a ani
versare". Exponatele prezentate cu 
acest prilej relevă principalele reali
zări obținute de poporul mongol pe 
drumul construirii socialismului.

La deschidere au participat Con
stantin Potîngă, adjunct de șef de 
sșeție la C.C. al P.C.R., Ion Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și. Educației Socialiste, funcționari 
superiori în M.A.E., oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

în cadrul vernisajului au rostit 
alocuțiuni Emil Iordăchescu, director 
în Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, și Dolgoriin Purev, însărcinat 
cu afaceri a.i. al R.P. Mongole la 
București.

Marți 
tîndu-se 
siliului Național al Frontului Patriei 
din R. P. Bulgaria, care a făcut o 
vizită pentru schimb de experiență 
în țara noastră, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Delegația a fost alcătuită din Me- 
todii Iankov, șeful Secției organiza
torice a Consiliului Național al Fron
tului Patriei, și Maria Petrențeva, 
președinta Consiliului județean Pa- 
zargic al Frontului Patriei.

*

La Teatrul de stat din Tg. Mureș 
a avut loc, sub egida Frontului U- 
nității Socialiste, o șezătoare litera
ră sub genericul „Vibrant mesaj co
munist", la care au participat Iosif 
Banc, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., Suto An
dras. vicepreședinte al Uniunii scri
itorilor, reprezentanți ai vieții poli
tice și culturale locale.

în fața unui numeros public, scri
itori și poeți din București, Cluj- 
Napoca și Tg. Mureș au citit, în lim
bile română și maghiară, din creați
ile lor. Artiști ai teatrului de stat 
din localitate au prezentat, apoi, un 
program artistic.

★
La Academia Republicii Socialiste 

România a avut loc, marți, un sim
pozion privind combaterea poluării 
mediului. Dezbaterea în cadrul reu
niunii a peste 50 de comunicări' a 
permis cunoașterea unor rezultate 
recente ale cercetărilor întreprinse 
în diverse institute din țară asupra 
problemelor ce vizează protecția ae
rului, apei, solului și împotriva ema
națiilor radioactive, identificarea u- 
nor tehnologii și procedee eficiente 
pentru combaterea poluării în gene
ral.

Ieri în (ară : Vremea a continuat 
să se încălzească ușor în cea mai 
mare parte a țării. Cerul a fost va
riabil, mai mult senin. S-a produs 
ceață în cea mai mare parte a țării, 
mai persistentă în Transilvania 
nordul Moldovei. Vîntul a suflat 
general slab. Temperatura aerului 
ora 14 oscila între minus 2 grade 
Joseni și 14 grade la Medgidia. 
București : Vremea a fost frumoasă,

Și 
în 
la 
la 
In

cu cerul mai mult senin. Dimineața 
s-a produs ceață slabă. Temperatura 
maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 și 16 noiembrie. în țară : Vre
me relativ frumoasă, exceptind ju
mătatea de nord a țării, unde cerul 
va prezenta înnorări mai accentuate 
și pe alocuri va ploua. Temperatura 
aerului va continua să crească la în
ceputul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 8 gra
de, iar maximele între 5 și 15 grade, 
mai ridicate în sud-vestul țării. Di
mineața și seara, ceață. în Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă, cu 
cerul variabil. Vint slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului va crește 
la început, apoi va fi ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)

revoluții tehnico-științifice contem
porane, care a ridicat știința la ran
gul de factor primordial al progre
sului, edificarea societății socialiste 
multilateral presupune in mod obli
gatoriu, ca trăsătură definitorie a 
unei societăți aflate intr-un stadiu 
superior de dezvoltare, asimilarea și 
încorporarea celor mai înaintate 
cuceriri ale științei și tehnicii. E- 
fortul constant de integrare a cer
cetării științifice în ansamblul pro
cesului de reproducție își găseș
te reflectare în prevederile proiec
telor de Program și Directive re
feritoare la orientarea cercetării 
științifice în concordanță cu cerin
țele producției materiale, în accen
tul pus pe valorificarea superioară 
a resurselor naturale ale țării, per
fecționarea tehnologiilor, produce
rea de noi utilaje, crearea de 
materiale necesare economiei 
ționale, precum și noi soiuri 
plante de productivitate înaltă, 
bunătățirea raselor de animale

Trăsături specifice imprimă edi
ficării bazei tehnico-materiale po
litica partidului de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe 
teritoriul țării, astfel incit să se ac
centueze procesul de dezvoltare e- 
conomico-socială echilibrată a tu
turor județelor, ridicarea nivelului 
de civilizație a întregului popor. 
Faptul că pînă în 1980 fiecare ju
deț va realiza o producție indus
trială de cel puțin 10 miliarde lei, 
iar pină în 1990 această minimă se 
va ridica la 18—20 miliarde ya mar
ca o schimbare calitativă în viața 
tuturor zonelor și județelor țării — 
dezvoltarea industrială 
țită, așa cum se știe, 
cortegiu al atributelor

O cerință esențială a 
și modernizării bazei tehnico-mate
riale constă în ridicarea nivelului 
de calificare a forței de muncă, 
creșterea gradului de pregătire 
tehnico-culturală a întregii popu
lații. într-adevăr, dezvoltarea forțe-

noi

etc.

fiind înso- 
de întregul 
civilizației, 
dezvoltării

lor de producție pe baza cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice este de 
neconceput fără asigurarea unei 
forțe de muncă de înaltă califica
re, aptă să stăpînească tehnica cea 
mai nouă. Acestei necesități obiec
tive îi răspunde ansamblul măsu
rilor preconizate de Program pe li
nia perfecționării învățămîntului 
de toate gradele, integrării lui or
ganice cu cercetarea și producția, 
reciclării periodice a tuturor oame
nilor muncii, întocmirii la fiecare 
întreprindere, centrală, minister și 
județ a unor programe speciale 
privind pregătirea și perfecționarea 
cadrelor pe profesii și specialități.

Asigurînd folosirea întregului po
tențial al țării, dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a societății noas
tre se realizează în condițiile unei 
tot mai intense participări a Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii. Experiența țării noastre 
confirmă că promovarea largă a 
cooperării economice și tehnico-ști- 
ințifice, intensificarea schimbului 
de valori materiale constituie un 
factor de prim ordin al accelerării 
progresului economic, aplicării în 
producție a celor mai noi cuceriri 
tehnico-științifice, al modernizării 
structurilor economice. Nu numai 
însușirea cuceririlor revoluției ști- 
ințifico-tehnice contemporane, ci și 
participarea tot mai activă la des
fășurarea acesteia — condiție obiec
tivă pentru progresul fiecărei na
țiuni — apar cu atît mai necesare 
în cazul unei țări în curs de dez
voltare, cum este România.

Tocmai dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a societății reprezintă 
chezășia sigură a creșterii bunăstă
rii materiale a oamenilor muncii, 
satisfacerea cit mai deplină a ne
voilor întregului popor. Dezvoltarea 
susținută a forțelor de producție 
din industrie și agricultură, ridi
carea nivelului tehnic al economiei 
în ansamblul ei vor permite spo
rirea accelerată a avuției naționa
le, a venitului național — și este 
știut că. numai creșterea venitului

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a oferit, marți, un dejun 
în cinstea ministrului Președinției 
Republicii, Hugo Cervantes Del Rio, 
șeful delegației economice guverna
mentale mexicane, care ne vizitează 
tara.

La dejun au participat Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, funcționari superiori 
din aceste ministere, ambasadorul 
Statelor Unite Mexicane la București, 
Armando Cantu, precum și membri 
ai misiunii economice mexicane.

în timpul dejunului, cei doi mi
niștri au toastat în sănătatea pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Luis 
Echeverria, pentru prosperitatea celor 
două popoare, pentru dezvoltarea

prieteniei și a relațiilor de colabo
rare dintre România și Mexic.

Tot marți, ministrul mexican, în
soțit de membri ai delegației și ex
porti, a avut întrevederi de lucru cu 
Virgil Actarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicii, Nicolae Mănescu, mi
nistrul energiei electrice, Traian Du- 
daș, ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Mihai Suder, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, în cadrul cărora au 
fost examinate posibilitățile dezvol
tării schimburilor reciproce și a 
cooperării economice în domeniile 
respective.

De asemenea, în cursul zilei de 
marți, șeful delegației economice 
mexicane a avut o întrevedere cu 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice.

(Agerpres)

Marți dimineața au început Ia 
Consiliul Central al U.G.S.R. convor
birile intre delegația Federației Ge
nerale a Sindicatelor 
din R. A. Siriană — 
condusă de Mahmoud 
ședințe al F.G.S.M.S.,
a U.G.S.R., condusă de tovarășul Mi
hai Dalea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

La discuții au participat : Mustafa 
Issa și Aii Kassado, secretari, ai 
F.G.S.M.S., Ahmed Maamu, membru 
al Comitetului Executiv al F.G.S.M.S., 
iar din partea U.G.S.R. tovarășii : 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., Paul 
Nagy și Larisa Munteanu, secretari 
ai Consiliului Central al U.G.S.R.

Cu prilejul discuțiilor a fost dată 
o înaltă apreciere vizitelor reciproce 

președintele 
președintele

și întîlnirilor intre 
Nicolae Ceaușescu și
R. A. Siriene — Hafez El Assad — 
acordurilor și înțelegerilor încheiate 
cu aceste prilejuri, care deschid 
largi perspective pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și prietenie 
între România și Siria.

De asemenea, a fost exprimată de 
ambele părți satisfacția pentru re
lațiile care se dezvoltă între U.G.S.R. 
și F.G.S.M.S. și hotărîrea de a le în
tări și extinde în viitor.

Cele două delegații s-au informat 
reciproc asupra activității pe care o 
desfășoară sindicatele din România 
și Siria, a realizărilor obținute de 
oamenii muncii din cele două țări, 

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.
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FOTBAL

o
Azi, în „Cupa României"

La Sucuieșîi, pa stadionul „23 August", în cuplaj: 
îtapsd - Dinamo și Sportul studențesc — Politehnica 
Timișoara

în cadrul „16-imilor" de finală ale 
„Cupei României" la fotbal, pe sta
dionul „23 August" din Capitală se 
va desfășura astăzi un interesant 
cuplaj. La ora 16 se vor întilni echi
pele bucureștene Dinamo și Rapid, 
iar în continuare formațiile Sportul 
studențesc și Politehnica Timișoara.

Dintre celelalte 13 meciuri progra
mate în țară se remarcă, prin echili
brul de forțe, meciurile : A.S.A. Tg. 
Mureș — F.C. Constanța ; Universi
tatea Cluj-Napoca — F.C. Argeș Pi
tești ; Industria Sîrmei Cîmpia Tur- 
zii — T „ 1___ T_____ -------
Reșița — Chimia Rm. Vîlcea. 
mația Jiul Petroșani, 
trofeului, va evolua la 
compania echipei locale

Conform regulamentului competi
ției, dacă după 90 de minute rezulta
tul este egal, meciul se prelungește 
cu două reprize a cite 15 minute fie
care. Dacă egalitatea persistă, pen
tru desemnarea echipei cîștigătoare, 
se vor executa, alternativ, lovituri de 
la 11 m.

★

Steagul roșu Brașov și F.C.M. 
’ ' ' ““ÎL__ For-

deținătoarea 
Giurgiu 
Olimpia.

în

Ieri, la Reșița, în primul meci al 
16-imilor „Cupei României" la fotbal, 
echipa C.F.R. Cluj-Napoca a întrecut 
cu scorul de 3—0 (1—0) formația lo
cală Gloria din campionatul județean. 
Cele trei goluri au fost 
Vișan (min. 7), Adam 
Moga (min. 87).

A

marcate de 
(min. 7.8) și

F.I.F.Â. experimentează 
două noi reguli de joc
Cu ocazia turneului de juniori de 

la Monte Carlo, la cererea Federa
ției internaționale de fotbal, vor fi 
experimentate două noi reguli sus
ceptibile să modifice esențial actualul 
regulament de fotbal. Astfel, se va 
aboli ofsaidul la loviturile libere, iar 
arbitrul va putea elimina temporar 
(pe durata de 10 minute) orice jucă
tor culpabil de abateri incluse in 
sancțiunile prevăzute la punctul 12 
al regulamentului. Experimentînd 
pentru prima oară în competiție ofi
cială aceste reguli, F.I.F.A. caută, in 
primul caz, să elimine „zidul" de la 
9 m, ce se formează la loviturile li
bere, iar in al doilea caz se acordă 
arbitrului mijloace mai eficiente de 
a lupta împotriva jocului brutal, a 
manifestărilor nesportive de orice fel. 
Stadionul din Monte Carlo va fi in 
această săptămină un veritabil labo
rator experimental al celui mai 
popular sport, iar concluziile ce vor 
rezulta vor fi examinate la viitoarea 
masă rotundă a fotbalului interna
țional, tot la Monte Carlo.

Toate unitățile din economia națio
nală poloneză au fost cuprinse în 
cadrul unei acțiuni denumite „revi
zia generală a rezervelor". Ea este 
menită să pună in lumină și 
să „înmatriculeze" rezervele de 
materii prime și materiale, precum 
și mașinile și instalațiile existente, 
dar neincluse in procesul de pro
ducție. Această campanie, programa
tă să se desfășoare în 60 de zile, 
este concepută ca o nouă etapă im
portantă în transpunerea în viață a 
programului elaborat de cea de-a 8-a 
plenară a C.C. al P.M.U.P., cu pri
vire la raționalizarea complexă a fo
losirii materialelor 
bune utilizări a 
bogățiilor natura
le. Primul țel al 
acțiunii este de a 
depista surplusul 
de materiale, ma
terii prime și ma
șini care își pot 
găsi utilizarea în 
economia națională. Este 
mai ales, de materialul 
nos, hîrtie, metale neferoase, 
re și țesături, de diferite com
ponente plastice. în vederea desfă
șurării acțiunii în întreprinderi au 
fost create grupuri speciale alcătui
te din specialiști, reprezentanți ai 
Băncii naționale polone: 
ai instituțiilor de învățămint și 
cercetări. în acest fel. menționa 
cent agenția „Interpress", poate 
efectuată o analiză minuțioasă a 
zervelor, ceea ce va permite adu
cerea unor corectări la planul de a- 
provizionare cu materiale și materii 
prime pe anul 1975.

Referindu-se Ia această acțiune, 
dr. Tadeusz Wojciechowski, vicepre
ședintele Consiliului de stat pentru 
economia materialelor, ne-a decla
rat : „Depistarea materiilor prime și 
materialelor, care prisosesc pentru 
moment, utilizarea lor in producție 
au o importanță esențială pentru 
ridicarea eficienței acțiunilor noas
tre. Urmărim, totodată, efecte de 
lungă durată. Economia noastră a 
pășit intr-un asemenea stadiu de 
dezvoltare incit problemelor respec
tive trebuie să le acordăm o deose
bită atenție".

După cum relevă presa varșovia- 
nă, acolo unde această acțiune s-a 
încheiat — și în primul rind în ma
rile organizații economice — ea s-a

și a unei mai

soldat cu descoperirea unor impor
tante rezerve. La fabrica de auto
turisme din Varșovia, de pildă — 
ca urmare a depistării rezervelor — 
direcția a anulat comenzi de ma
teriale a căror valoare se ridica la 
cîteva milioane de zloți. Totodată, a 
fost amînată pentru o perioadă de 
trei luni o comandă de piese care se 
cifra la trei milioane zloți. La o altă 
unitate economică, și anume la 
„Centrobud", specializată în aprovi
zionarea cu materiale a industriei 
constructoare de mașini, s-a ajuns 
la concluzia că stocurile acumulate 
și care se cifrează la 30 miliarde 
zloți sînt prea mari, față de nece- 

apro- 
rațio-

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

vorba, 
lem- 

fi-

precum și 
de 
re- 

fi 
re-

sitățile de 
vizionare 
nală.

Exemplele re
levate în coloa
nele presei, pre
cum și la emisiu
nile de radio și 
televiziune, 

acordă spații largi acestei 
panii, atestă că acțiunea 
țiată de Biroul Politic al 
al P.M.U.P. se concretizează, 
ducînd roade importante. în același ■ 
timp, se subliniază că actuala revi
zie nu este concepută ca o campa
nie de scurtă durată, care să vizeze 
rezultate temporare. „Ea reprezintă, 
scrie ziarul „Zycie Warszawy", o 
nouă formă prețioasă a inițiativei 
obștești ce urmărește folosirea ra
țională a materialelor, întrucît uti
lizarea optimă a materiilor prime șl 
a materialelor reprezintă baza dez
voltării întregii economii".

„Trybuna Ludu", apreciind rezul
tatele obținute pînă în prezent, sub
linia că ele au confirmat „întru totul 
justețea hotărîrii de a organiza a- 
ceastă acțiune și de a-i imprima 
un caracter obștesc sub conducerea 
partidului". în același timp, nota 
ziarul, campania a deschis cîmp li
ber inițiativei organizațiilor politice 
și obștești din întreprinderi și alte 
unități economice, a stimulat inte
resul colectivelor față de probleme
le economiei de materiale și mate
rii prime, imprimînd convingerea că 
o mai rațională utilizare a lor va e- 
libera mijloace suplimentare pentru 
realizarea programului social trasat 
de cel de-al 6-lea Congres al 
P.M.U.P.

care 
cam- 

ini- 
C.C.

a-

Gh. CIOBANU

„LE MONDE“

ÎN CÎTE V A RÎNDURI
e Astăzi, în sala Ateneului tine

retului (Aleea Alexandru, 33 — sec
tor 1), Clubul sportiv școlar organi
zează un dialog cultural-sportiv cu 
membrii secțiilor clubului. Vor par
ticipa, de asemenea, o serie de spor
tivi fruntași (medaliați olimpici și 
mondiali, alți maeștri ai sportului) 
care au făcut parte din clubul șco
lar. Cu acest prilej vor fi prezen
tate și cîteva demonstrații de scri
mă, gimnastică, box.

din primul tur al probei de simplu 
bărbați : Gottfried (S.U.A.) — Năstase 
(România) 6—2, 6—4 ; Connors
(S.U.A.) — Dowdeswell (Rhodesia) 
6—4, 7—5 ; Gisbert (Spania) — War
boys (Anglia) 6—1, 4—6, 6—1 ;
Molina (Columbia) — Gebert (R.F. 
Germania) 6—4, 6—2; Orantes (Spa
nia) — Holmes 
Fillol (Chile) — 
6—0, 5—7, 6—4.

(S.U.A.) 6—1, 6—3 ;
Velasco (Columbia)

CICLISM. „Turul Columbiei" a 
fost cîștigat de tinărul rutier colum
bian Carlos Julio Siachoque, urmat 
în clasamentul general de compa- 
trioții săi Guillermo Mejia (la 56”) 
și Alvaron Pachon (la 2T1”). Doi 
dintre marii favoriți ai cursei, ita
lianul Felice Gimondi și spaniolul 
Domingo Perurena, s-au situat pe 
locurile 13 (Ia 12’08”) și, respectiv, 
18 (la 15’04”). Victoria lui Siachoque 
a fost decisă în penultima etapă, 
desfășurată pe un traseu muntos 
(altitudine de peste 2 500 m), cind 
cicliștii europeni au pierdut minute 
prețioase.

TENIS. La Billingham a început 
un nou turneu internațional pentru 
„Cupa Dewar". Iată cîteva rezultate

național poate asigura temelia trai
nică și mijloacele necesare în ve
derea punerii la dispoziția popu
lației a unor cantități din ce în ce 
mai mari de bunuri, cit și mărirea 
veniturilor celor ce muncesc. Ast
fel, faptul că pe baza creșterii ac
celerate a forțelor de producție în 
1990 venitul național va depăși de 
3,5—3,8 ori nivelul din 1975 va face 
posibil ca veniturile reale totale pe 
locuitor să sporească de 3—3,5 
față de anul 1970.

în același timp, dezvoltarea 
zei tehnico-materiale formează 
melia ridicării gradului de civili
zație a societății în toate compar
timentele sale. Dezvoltind puternic 
baza tehnico-materială se asigură 
resursele pentru îmbunătățirea con
dițiilor de locuit, pentru diversifi
carea și lărgirea gamei serviciilor 
către populație, prin extinderea și 
modernizarea transportului, a re
țelei comerciale și formelor de ser
vire a populației, dezvoltarea re
țelei de creșe, cămine, grădinițe de 
copii, condiții superioare de petre
cere a timpului! liber sporit, pen
tru amplificarea procesului de ur
banizare și îmbunătățirea condiții
lor edilitare, pentru extinderea e- 
lectrificării, a întregului ansamblu 
de amenajări și înlesniri specifice 
unei vieți civilizate — de care să 
se bucure întregul popor, tocmai a- 
ceasta constituind atributul propriu 
al civilizației socialiste.

Cuprinzătorul ansamblu de mă
suri stabilit de partid pentru dez
voltarea și modernizarea bazei teh
nico-materiale ilustrează grăitor 
nesecatele resurse creatoare ale po
porului nostru, care și-a luat soar
ta în propriile mîini și are drept 
forță politică ! conducătoare un 
partid care aplică creator princi
piile generale ale socialismului ști
ințific.

ori

ba- 
te-

Gh. TANASE 
doctor în economie

Budapesta s-a dis-BASCHET. La
putat meciul retur dintre echipa lo
cală Spartakus și formația franceză 
F.C. Lyon, contînd pentru optimile 
de finală ale „Cupei Liliana Ron- 
chetti" (fostă „Cupa Cupelor") la 
baschet feminin. Baschetbalistele 
maghiare (învingătoare în primul 
joc cu 59—58) au cîștigat din nou : 
87—45 (44—22).

FOTBAL. o „Cupa Balcanică" in- 
tercluburi la fotbal a fost cucerită în 
acest an de formația bulgară Akade-

mik Sofia. în cele două „manșe" 
ale finalei, disputate în compania 
formației iugoslave Vardar Skoplje, 
la Sofia fotbaliștii de la Akademik 
au cîștigat cu 2—1, 
plasare au terminat . .........
(0—0). © La Varșovia s-a disputat 
meciul retur dintre selecționatele de 
juniori ale Poloniei și Suediei, con
tînd pentru preliminariile turneului 
U.E.F.A. Fotbaliștii polonezi au cîș
tigat cu 
calificat 
petiției, programată anul viitor în 
Elveția. în primul joc, echipa Polo
niei a terminat invingătoare cu ace
lași scor (2—1).

iar în de- 
la egalitate

scorul de 2—1 (1—1) și s-au 
pentru faza finală a com-

NATAȚIE. Cu prilejul unui con
curs de inot, desfășurat la Halle, 
multipla recordmană mondială și 
europeană Kornelia Ender a ciștigat 
proba de 100 m liber cu performan
ța de 57”55/100, timp inferior cu nu
mai 59/100 de secundă recordului 
mondial pe care-1 deține.

Imaginea unei societăți minate de unul din cele mai cumplite fla
geluri: drogurile. Principalele victime. — copiii și tineretul din Vict- 
namul de sud, sub „cirmuirea" autorităților de la Saigon. Promotorii 
comerțului cu narcotice — persoane sus-puse din „lumea bună“* sai
goneză. Amănunte asupra acestei drame zguduitoare sint dezvăluite 
intr-un reportaj publicat de ziarul „Le Monde“, din care reproducem l

r

„La Saigon, ca și în alte centre 
urbane din Vietnamul de sud, dro
gurile fac ravagii. 135 000 de toxico
mani, din care mai mult de jumă
tate au sub 18 ani. Cifra a fost avan
sată de însăși poliția saigoneză. Esti- 
mațiile oficioase sint însă mai pesi
miste, apreciind numărul lor la du
blul acestei cifre.

La Saigon, drogul cel mai folosit 
este „scag“-ul, cum îl numesc, în 
argoul lor, soldații americani. Un 
produs ce conține 60—90 la sută he
roină pură (în timp ce doza de he
roină pe piața nord-americană se li
mitează la 4—6 la sută).

„într-o zi, pe la 6 dimineața mi-a 
fost adusă o fată de către părinții 
ei. Avea 17 ani ; era bacalaureată. In 
ciuda insistențelor părinților, nu 
am putut s-o primesc, întrucît în 
pensionatul meu sînt numai băieți". 
Dl. Phoc adăpostește în pensionatul 
său. — școala Duy-Tân, instituție 
privată, unul din rarele centre de 
dezintoxicare din Vietnamul de sud 
— 950 de tineri sub 20 de ani, din 
care 60 la sută au obișnuința dro
gurilor. Ceilalți, în general cei mai 
mici, sînt vagabonzi sau orfani. Cel 
mai tînăr dintre toxicomani are 12 
ani. Este elev în clasa a Vl-a. A fost 
îndemnat să ia droguri de un coleg 
mai mare, din ultima clasă de liceu. 
Fenomenul acesta poartă numele de 
„intoxicație în lanț" : un adolescent 
ceva mai vîrstnic, care are nevoie de 
bani pentru a-și satisface patima, 
administrează droguri altuia mai 
mic, fără știrea acestuia (introducînd 
heroină într-o țigară sau într-o sti
clă cu coca-cola) pentru a-1 deter
mina să fure, după ce va fi devenit 
și el toxicoman ; în schimb, ultimul 
va procura dozele necesare de he
roină.

...Drogul circulă în flacoane mici, 
care se procură la școală, în cafene
lele și birturile din centrul Saigonu- 
lui, în tirgurile și orașele de pro
vincie. Prețul unei doze ob!șnuite, de 
1 cmc, echivalează cu 2 franci. Un 
toxicoman are nevoie de 2—5 doze

Depuneri cu regularitate la C.E.C

pe baza de consimfămint scris

I 
I

sprijinul oamenilor muncii 
doresc să devină depună- 

consecvenți la C.E.C. exis
tă introdusă o formă simplă șl 
avantajoasă — depunerile cu re
gularitate prin virament pe 
bază de consimțămînt scris.

Depunerile se fac pe baza li
berului consimțămînt al cetățe
nilor, ele avind un caracter 
strict voluntar.

Sumele ce se depun pe baza 
consimțămîntului completat la 
dorința solicitatorului, reprezen- 
tind retribuția integrală sau 
parțială a acestuia, sînt înscrise 
în libretul emis pe numele său 
sau în contul personal.

Depunerile cu regularitate

prin consimțămînt scris 
deosebit de avantajoase pentru 
angajați, deoarece în felul aces
ta se pot economisi, treptat, 
sume însemnate, evitîndu-se 
totodată deplasările pentru efec
tuarea depunerilor, ele făcîn- 
du-se direct de către întreprin
derea sau instituția unde aceștia 
lucrează.

Depunătorul poate cere 
cind restituirea parțială 
integrală a sumelor economi
site prin consimțămînt scris, 
precum și majorarea sau micșo
rarea sumelor consimțite a fi 
depuse ori revocarea consim- 
țămîntului.

zilnic, picurate în ceașca cu cafea, 
injectate sub formă diluată etc.

„Ce vreți, povestește un student de 
18 ani, care urmează cura de dezin
toxicare, era război, apoi obligația de 
a face armata... Știam, desigur, căi 
un drogat poate muri, dar existau șij 
mai multe „șanse" de a muri pe 
front". Tineretul sud-vietnamez este 
o victimă a războiului. Ani șl ani 
de zile multe familii nevoiașe s-au 
îngrămădit în jurul bazelor ameri
cane pentru a cîștiga ceva bani. In 
acest univers periferic drogul s-a 
răspîndit repede. De aici, epidemia 
s-a răspîndit în rîndurile familiilor 
înstărite și claselor mijlocii.

Abia după ce zeci de mii de tineri 
au început să consume heroină au
toritățile au început să reacționeze, 
dar intr-un mod foarte palid, des- 
chizînd cîteva centre de dezintoxi
care. Dar devine tot mai limpede că 
veritabila epidemie de heroină nu 
poate fi eradicată în cadrul actualu
lui sistem. Pentru că, în primul rînd, 
sînt implicate aici foarte multe in
terese, iar rețeaua de scurgere a dro
gurilor se bucură de protecții foarte 
sus-puse.

O persoană deosebit de bine infor
mată in această privință explică a- 
ceastă operațiune în felul următor : 
„Un kilogram de heroină importat 
costă 2,7 milioane de piaștri. Revîn- 
dut cu amănuntul pe piață aduce un 
profit de 5—6 milioane piaștri. Nu 
este deci de mirare că persoane sus- 
puse se află în culisele acestui tra
fic : generali, deputați. Mai știu eu 
cine ? Simple măsuri de „ochii 
lumii" nu vor rezolva problema. Tre
buie distrus sistemul 1“

...Pe o stradă din Ba-Queo, cunos
cut cartier din Saigon, copiii drogați 
pot fi văzuți întinși pe caldarîm. Ni
mănui nu-i pasă de ei. Același spec
tacol și în alte părți, în alte orașe : 
la Can-Tho. Vinh-Long, Da-Nang, 
My Tho... Sînt victimele războiului, 
victimele unei societăți putrede", se 
încheie tragicul reportaj din „Le 
Monde".

„DANUBIUS - GALAȚI
74"

în toate localitățile județului 
Galați a inceput un amplu pro
gram de manifestări politice, 
culturale și științifice, reunit sub 
genericul „Danubius-Galați ’74". 
Devenită tradițională, această 
bogată suită de acțiuni care va 
dura o lună de zile a fost des
chisă printr-o serie de expuneri: 
„România în perspectiva istori
celor prevederi ale documente
lor celui de-al XI-lea Congres ; 
județul Galați pe drumul unor 
prefaceri profunde de natură e- 
conomieă și social culturală". Cu 
ocazia deschiderii, la Galați și în 
celelalte localități au avut loc 
spectacole susținute de formații 
profesioniste și de amatori, ver
nisaje de expoziții, dezbateri pe 
diferite teme. (Dan PLAEȘU)

La Panciu, Vulturu, Urechești, 
Gugești dezbaterile au fost ur
mate de recitaluri de poezie pa
triotică pe tema „Partid iubit, 
inima țării". (Ion NISTOR).

APULUM XII
La Alba Iulia a văzut lumina 

tiparului volumul „Apulum XII", 
publicația științifică a Muzeului 
de istorie din localitate. Revista 
cuprinde numeroase studii de 
arheologie, istorie și etnografie

elaborate de personalul științific 
al muzeului, de alți colaboratori. 
Un număr mare de studii se re
feră la noile descoperiri arheolo
gice de pe teritoriul județului 
Alba, la Piatra Craivii, Ghirbom, 
Alba Iulia etc. Sint prezentate, 
de asemenea unele colecții exis
tente în Muzeul de istorie din 
Alba Iulia. (Ștefan CINICA)

EXPOZIȚIE FILATELICĂ
în cadrul manifestărilor cultu

ral-educative închinate apropia
tului Congres al XI-lea al parti
dului, în holul modernului sediu 
al poștei din Arad a avut loc 
vernisajul unei expoziții filate
lice intitulate „Omagiu Congre
sului al XI-lea". Organizată de 
Direcția județeană de poștă și 
telecomunicații, în colaborare cu 
filiala Arad a Asociației filate- 
liștilor 
cialistă 
cuprinde numeroase mărci _. 
mâneșli din colecțiile a 10 pa-

din Republica So-
România, expoziția

ro-

sionați filateliști arădeni, tema
tica expoziției evocir.d lupta și 
activitatea poporului sub condu
cerea partidului comunist în cei 
XXX de ani de la eliberarea pa
triei. (Constantin SIMION)

„VRANCEA, PREZENT 
Șl PERSPECTIVE"

în întîmpinarea Congresului al 
XI-lea al partidului, în aceste 
zile in orașele și satele județu
lui Vrancea se organizează ac
țiuni cultural-educative de masă 
tot mai bogate. Astfel, la Adjud, 
Străoane, Dumitrești, Măică- 
nești, Soveja au fost organizate 
simpozioane și dezbateri pe te
ma : „Vrancea, prezent și per
spective". în aceste localități au 
fost prezentate și foto-expoziții, 
care înfățișează cele mai semni
ficative realizări economico-so- 
ciale, edilitar-gospodărești în
făptuite în 30 de ani de viață 
liberă pe meleagurile vrîncene.

„SUB STEAGUL 
GLORIOS

AL PARTIDULUI"
Sub genericul „Sub steagul 

glorios al partidului", la Brașov 
se desfășoară o amplă manifes
tare cultural-patriotică închina
tă celui de-al XI-lea Congres al 
partidului. Timp de opt zile, for
mații artistice de amatori din 
peste 30 de întreprinderi și uni
tăți economice ale municipiului 
Brașov prezintă o suită de spec
tacole muzical-coregrafice, mon
taje muzical-literare, progra
me artistice de agitație etc., pe 
scenele cluburilor de la între
prinderile de tractoare și de au
tocamioane. Participă un mare 
număr de spectatori din rîndul 
muncitorilor întreprinderilor res
pective. Este o trecere în revistă 
a activității desfășurate pe linia 
muncii culturale și artistice de 
masă în cinstea Congresului 
partidului. (Nicolae MOCANU).

i
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Adunarea festivă de la Moscova 

cu prilejul împlinirii a 30 de ani 

de la constituirea A,R.L.U.S.
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 

Casa prieteniei din Moscova a avut 
loc, marți după-amiază, o adunare 
festivă consacrată împlinirii a 30 de 
ani de la crearea Asociației române 
pentru legăturile de prietenie cu
U. R.S.S. (A.R.L.U.S.), organizată de 
Asociația de prietenie sovieto-ro- 
mână.

In prezidiul adunării au luat loc
V. V. Șașin, ministrul industriei pe
trolului al U.R.S.S., prim-vicepre- 
țedinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R., G. A. Kiseliov, adjunct de 
șef de secție la . C.C. al P.C.U.S., 
A. T. Lavrentieva, adjunct al minis
trului industriei ușoare al U.R.S.S.,, 
vicepreședinte al conducerii centra
le a A.P.S.R., V. F. Horohodin, 
vicepreședinte al Prezidiului Uniunii 
asociațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu . străinătatea, 
membri ai conducerii centrale a 
A.P.S.R. Au făcut parte. ■ de aseme
nea, din prezidiu membrii delegației 
A.R.L.U.S., condusă de Dumitru Iva- 
novici, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Badrus, ambasa
dorul României în Uniunea Sovie
tică.

Adunarea a fost deschisă de 
V. V. Șașin, care, în alocuțiunea 
rostită, a subliniat activitatea rodni
că desfășurată de A.R.L.U.S., sub 
directa conducere și îndrumare a 
P.C.R., pentru dezvoltarea și extin
derea relațiilor de prietenie și co
laborare între popoarele Uniunii So
vietice și poporul român. După ce a 
dat citire mesajului adresat de secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., tova
rășul Leonid Brejnev, conducerii cen
trale a ARLUS și Decretului Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
prin care s-a conferit Asociației ro
mâne pentru legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S. ordinul „Prietenia popoare
lor", vorbitorul a exprimat mulțu
miri pentru aprecierile la adresa ac
tivității desfășurate de A.P.S.R. și 
pentru ordinul „Tudor Vladimires- 
cu" clasa I acordat acesteia din urmă 
de către președintele Republicii So
cialiste România.

A luat apoi cuvîntul G. G. Sotni
kov, adjunct al ministrului indus
triei constructoare de mașini grele, 
electrice și de transporturi al 
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al con
ducerii centrale a A.P.S.R., care,

după ce a evocat succint momentul 
creării A.R.L.U.S., a arătat că aceas
tă organizație a continuat cele mai 
bune tradiții ale relațiilor de priete
nie dintre poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice.

Conducătorul delegației A.P.S.R., 
care s-a înapoiat din România, Via- 
ceșlav' Usaciov, adjunct al ministru
lui învățămîntului superior, mediu și 
de specialitate al R.S.F.S.R.. a subli
niat puternica impresie pe care a 
produs-o asupra membrilor delega
ției adunarea festivă de la București 
cu prilejul celei de-a 30-a aniversări 
a creării A.R.L.U.S.. deosebita sa
tisfacție cu care au fost primite me
sajele de salut transmise de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Brejnev.

In cuvîntul său, Dumitru Ivanovici. 
conducătorul delegației A.R.L.U.S., a 
înfățișat succesele remarcabile repur
tate de poporul român, sub condu
cerea partidului comunist, în anii 
construcției socialismului, relevind 
importantele obiective cuprinse în 
documentele apropiatului Congres al 
Xl-lea al P.C.R., pe care întreg po
porul român le sprijină cu căldură. 
Ei a subliniat inriurirea determinan
tă pe care o au asupra dezvoltării 
legăturilor pe toate planurile dintre 
România și Uniunea Sovietică rela
țiile de solidaritate și colaborare to
vărășească dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
contactele directe dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări și, -în primul rînd, întîlnirlle din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Leonid Brejnev. Arătînd că 
activitatea desfășurată de A.P.S.R. 
este cunoscută și apreciată in țara 
noastră, vorbitorul a subliniat că o 
expresie elocventă a acestei aprecieri 
o reprezintă decorarea asociației de 
către președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu ordinul „Tudor Vladi- 
mirescu" clasa I. pentru contribuția 
adusă Ia dezvoltarea și întărirea co
laborării româno-sovietice.

In încheiere, vorbitorul s-a referit 
la ampla activitate desfășurată de 
A.R.L.U.S. și A.P.S.R. pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă a realiză
rilor și preocupărilor popoarelor so
vietice și ale poporului român în 
construirea vieții noi. pentru strin- 
gerea prieteniei și colaborării româ
no-sovietice.

Convorbiri I. B. Tito - E. Honecker
BERLIN 12 (Corespondentul Ager

pres transmite) : Marți a sosit la 
Berlin, într-o vizită oficiâlă de prie
tenie, losip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative. Iu
goslavia, președintele U.C.I. Vizita 
are loc la invitația primului secre

tar al C.C. al P.S.U.G., Erich Honec
ker.

în după-amiaza aceleiași zile au 
înpeput convorbirile dintre Erich 
Honecker și Iosip Broz Tito, corisa- 
crpțe examinării relațiilor, dintre cele 
două țări, precum și aspectelor in
ternaționale de interes reciproc.

CAMPANIA ELECTORALĂ DIN GRECIA

® Cuvîntarea lui H. Dracopoulos, secretar al C.C. al P.C. 
din Grecia (interior)

ATENA 12 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Luind cuvîntul în 
cadrul unei adunări electorale orga
nizate la Atena, Haralambos Dra
copoulos, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Grecia (interior) 
a subliniat că, „la alegerile de la 17 
noiembrie vor fi hotărite numeroase 
și mari probleme privind interesele 
supreme ale poporului grec".

„Obiectivele luptelor actuale ale 
poporului grec — a arătat vorbitorul 
— sînt : zdrobirea militarismului și 
fascismului, consolidarea și lărgirea 
democrației, astfel incit, intr-un ca

dru cu adevărat democratic, poporul 
să poată milita in continuare pentru 
cucerirea și consolidarea independen
tei, pentru o democrație antimono- 
polistă, economică și socială, care va 
deschide calea spre socialism". Toate 
acestea, a arătat el. impun întemeie
rea democrației pe o constituție 
progresistă, cu drepturi lărgite pen
tru parlament, administrația locală, 
organizațiile cooperatiste, sindicale 
și sociale, o constituție care va con
solida suveranitatea și independența 
națională.

REUNIUNEA O. S. A. Vizitele delegației parlamentare române
® Anularea măsurilor discriminatorii împotriva Cubei împie
dicată printr-o manevră procedurală ® Ministrul de externe 
costarican : „majoritatea membrilor O.S.A. sprijină într-o formă 
sau alta normalizarea relațiilor cu Cuba" © Alte patru țări la- 
tino-americane vor restabili răpăiturile diplomatice cu Repu

blica Cuba

QUITO 12 (Agerpres). — La Quito 
au luat sfîrșit, marți, lucrările celei 
de-a XV-a reuniuni consultative a 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor membre ale Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), care a a- 
nalizat problema ridicării măsurilor 
discriminatorii politico-diplomatice 
și economico-comerciale adoptate de 
această organizație împotriva Cubei, 
în urmă cu zece ani.

Poziția majorității țărilor latino- 
americane, în cadrul dezbaterilor 
care au avut loc cu acest prilej, a 
demonstrat fără echivoc anacronis
mul acestor măsuri discriminatorii 
— rămășiță a perioadei războiului 
rece. 12 membri ai organizației (Ar
gentina, Columbia, Costa Rica, Re
publica Dominicană, Ecuador, Hon
duras, Mexic, Panama, Peru. El Sal
vador, Trinidad-Tobagd și Vene
zuela) s-au pronunțat în favoarea 
anulării măsurilor, șase (printre care 
S.U.A. și Brazilia) s-au abținut, și 
numai trei — Chile, Paraguay și U- 
ruguay — au votat împotrivă. Pen
tru ridicarea definitivă a sancțiuni-

Mfting al prieteniei 
și solidarității intre

lor erau necesare 14 voturi, adică 
două treimi dintre țările semnatare 
ale Tratatului Interamerican de A- 
sistență Reciprocă. Numai o ma
nevră de procedură a mai putut im- 
piedica recunoașterea „de jure" a 
unei stări „de facto" care se ex
tinde pe continentul latino-ame- 
rican. După cum se știe, Mexicul 
nu s-a conformat niciodată sancțiu
nilor impuse de O.S.A., menținîn- 
du-și relațiile diplomatice cu Cuba ; 
Argentina, Panama, Peru, Jamaica, 
Barbados și Trinidad-Tobago au deja 
relații diplomatice cu această țară 
și, chiar in timpul lucrărilor re
uniunii O.S.A. de la Quito, alte patru 
țări membre ale organizației — Co
lumbia, Ecuador, Honduras și Ve
nezuela — au anunțat că, în curînd, 
vor restabili relațiile diplomatice cu 
Cuba, indiferent de rezultatul acestei 
reuniuni.

Cele 12 țări favorabile ridicării 
sancțiunilor au dat publicității „De
clarația de la Quito", în care depling 
rezultatul votului și critică manevra 
procedurală prin care s-a ajuns la 
aceasta. Gonzalo Facio, ministrul de 
externe al Republicii Costa Rica, una 
dintre țările inițiatoare ale confe
rinței, a declarat că reuniunea nu 
poate fi calificată ca un eșec, deoa
rece „ea a arătat că majoritatea 
membrilor O.S.A. sprijină, într-o for
mă sau alta, normalizarea relațiilor 
cu Cuba".

© Kuweit
KUWEIT 12 (Agerpres). — La 11 

noiembrie, delegația parlamentară 
română, condusă de președintele 
M.A.N., Nicolae Giosan, și-a incheiat 
vizita în Kuweit.

în ultima parte a șederii în Ku
weit, delegația a vizitat, în guverno- 
ratul Al-Ahmadi, principalele unități 
industriale din centrul „Al-Shaiba“, 
uzina de desalinizare a apei de 
mare, rafinăria, portul Mina Al Ah
madi, precum și terminalul petro
lier.

La plecarea din Kuweit, delegația 
a fost condusă de Khaled El-Gho- 
neim, președintele Adunării Na
ționale, Youssuf Al-Mukhlid, vice
președintele acestui organ, de pre-

© India
DELHI 12. — Corespondentul

Agerpres transmite : Marți delegația 
Marii Adunări Naționale a sosit Ia 
Delhi, intr-o vizită oficială, la invi
tația președintelui Camerei Repre
zentanților a parlamentului indian, 
G. S. Dhillon.

In cursul zilei parlamentarii ro
mâni au fost primiți de președintele 
Indiei, Fakhruddin Aii Ahmed. Con
ducătorul delegației a transmis, cu 
acest prilej, din partea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, un mesaj de salut 
și urări de sănătate președintelui 
Indiei și soției sale, de prosperitate 
pentru poporul indian. Mulțumind, 
președintele Indiei a transmis din 
partea sa și a soției cele mai 
cordiale urări de sănătate președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei

ședinții comisiilor Adunării Națio
nale, deputați.

în drum spre India, delegația par
lamentară română a făcut o escală 
în Bahrein, unde a fost primită, la 
aeroport, de președintele Adunării 
Naționale, de alți membri ai parla
mentului acestui stat. Cu acest pri
lej, s-au purtat discuții privind acti
vitatea pe plan național și interna
țional a celor două parlamente și a 
fost vizitată fabrica de aluminiu 
„Alba". Seara, președintele Adunării 
Naționale din Bahrein a oferit un 
dineu oficial, la care au participat 
membri ai parlamentului și alte o- 
ficialități.

Elena Ceaușescu, un cald mesaj de 
prețuire și stimă șefului statului ro
mân, precum și urări de prosperi
tate și pace poporului român. în ca
drul convorbirii, care a urmat, des
fășurată într-o atmosferă cordială, 
prietenească au fost evocate bunele 
relații dintre cele două țări și per
spectivele dezvoltării acestora, spre 
binele ambelor țări și popoare, al 
cooperării internaționale.

Delegația M.A.N. a fost primită, 
de asemenea, de primul ministru al 
guvernului indian, Indira Gandhi, 
prilej cu care au fost abordate as
pecte ale dezvoltării relațiilor dintre 
India și România.

Membrii delegației M.A.N. au fă
cut o vizită la sediul parlamentului, 
unde au asistat la dezbaterile din 
cele două camere ale organului le
gislativ indian.

P.C.f. și P.C. Portughez B B B B B B
LISABONA 12 (Agerpres). — A 

luat sfirșit vizita de două zile între
prinsă în Portugalia de delegația 
Partidului Comunist Francez, în 
frunte cu secretarul general al parti
dului, Georges Marchais. efectuată 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez. în 
timpul vizitei, delegația P.C.F. a 
avut convorbiri cu conducerea Parti
dului Comunist Portughez, iar in 
cursul zilei de luni a fost primită de 
președintele Portugaliei, generalul 
Francisco da Costa Gomes, și de pri
mul ministru, Vasco Gonțalves.

Luni seara, la Palatul sporturilor 
din Lisabona a avut loc un miting 
al prieteniei și solidarității intre 
P.C.F. și Partidul Comunist Portu
ghez. în cuvintarea rostită în fata 
participanților la miting. Georges 
Marchais' a relevat marile transfor
mări democratice survenite în Por
tugalia după răsturnarea regimului 
dictatorial și, îndeosebi, obținerea 
de către Partidul Comunist Portu
ghez și de către alte organizații de
mocratice a dreptului la activitate 
legală. Vorbitorul s-a referit și la 
unele probleme internaționale, în
deosebi Ia climatul de destindere din 
Europa, relevind că la afirmarea 
tendințelor pozitive din viața conti
nentului o mare contribuție o au e- 
forturile partidelor comuniste și ale 
altor forțe progresiste.

în cuvîntul său, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Portu
ghez,. Alvaro Cunhai, a abordat li
nele probleme interne ale țării sale, 
subliniind că politica de unitate pro
movată de comuniști corespunde si
tuației obiective existente în Portu
galia.

SAN SALVADOR 12 (Ager
pres). — In capitala Republicii 
El Salvador s-a deschis cea 
de-a Vl-a ediție a Tirgului in
ternational de la San Salvador. 
La ediția din acest an a tirgului 
participă și România, care ex
pune produse ale industriei 
chimice și alimentare, obiecte 
de artizanat, prezentate de 12 
întreprinderi de comerț exterior.

NEW YORK 12. — Corespon
dentul nostru transmite : Arta 
populară românească a format 
tema unui seminar organizat in 
orașul Pittsburgh, statul Ohio, 
sub auspiciile Universității Du
quesne și Institutului Tambu- 
ritzans din localitate. 9 profesori 
americani au prezentat comuni
cări științifice despre bogăția et
nografică românească.

H li 13 IE

Guvernele nigeriei si 
S.O. au hotărit să restabilească 
relațiile diplomatice cu începere de 
la 12 noiembrie a.c„ a anunțat, marți, 
ministrul algerian al afacerilor ex
terne — informează agențiile France 
Presse și Reuter.

120 030 de mineri din 
Statele Unite au declarat 
grevă act'vitatea industria mi
nieră încetînd, practic, de marți, ora 
5 G.M.T. Hotărîrea minerilor a fost 
determinată de refuzul reprezentan
ților patronatului de a satisface ce
rerile prezentate de liderii sindicali, 
privind încheierea unor noi con
tracte colective de muncă.

Convorbiri cehoslovaco-
AHat într-o vizită ofi

cială în Siria, președintele guvernu
lui federal cehoslovac, Lubomir 
Strougal; și-a început convorbirile cu 
primul ministru Mahmoud Al Ayoubi. 
Convorbirile sînt consacrate exami
nării posibilităților de extindere, pe 
multiple planuri, a relațiilor bilate
rale, precum și unor probleme inter
naționale de interes reciproc.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al K. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz. care se află într-o 
vizită oficială de cinci zile la Tehe
ran, și-a început convorbirile cu pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda. Cei doi șefi de gu
verne examinează stadiul relațiilor 
iraniano-polone, precum și aspecte 
ale situației internaționale ce intere
sează ambele țări.

Etatizarea Băncii Cen
trals a Venezuelei. Pre?edin_ 
tele Venezuelei, Carlos Andres Perez, 
a promulgat un decret-lege referi
tor la etatizarea Băncii Centrale a 
Venezuelei.

Președintele Ciprului, ar- 
hiepiscopul Makarios, aflat în vizită 
particulară în Statele Unite, a opi
nat că se va putea încheia un acord 
cu ciprioții turci privind retragerea 
trupelor turcești din insulă. Pe de 
altă parte, președintele Ciprului a 
declarat că,-pină la sfîrșitul acestei 
luni, s-ar putea întoarce în insulă 
pentru a-și relua funcția de șef al 
statului.

Convorbirile consultative 
dintre reprezentanții ministerelor a- 
facerilor externe ale R.S. Cehoslo
vace și R.F. Germania s-au încheiat 
marți la Praga. Delegația cehoslova
că la convorbiri a fost condusă de 
locțiitorul ministrului afacerilor ex
terne, Miroslav Rnzek, iar cea vest- 
germană, de secretarul de stat al 
M.A.E., Walter Gehlhoff. în comu
nicatul de presă dat publicității se 
precizează că in timpul consultări
lor, care au avut loc pe baza acor
dului intervenit între ministerele de 
externe âle celor două țări, s-a rea
lizat un schimb de păreri asupra e- 
voluției situației internaționale ac
tuale, in special în Europa, și a pro
blemelor relațiilor reciproce.

In urma remanierii gu
vernului irakian anuntată de 
șeful statului Ahmed Hassan Al- 
Bakr, patru dintre miniștrii prece
dentului cabinet nu vor mai face 
parte din noua echipă, iar titularii 
unor alte portofolii au fost însărci
nați cu conducerea a noi ministere. 
Funcția de ministru de externe îi 
revine lui Saadoun Hamadi, pină 
acum ministru al petrolului.

Comisia penta energia 
atomică a S.O. — scrie c_°‘ 
tidianul „New York Times" — a fă
cut totul, timp de ani de zile, pen
tru a ascunde publicului pericolele 
reale pe care le reprezentau unele 
centrale nucleare construite în 
S.U.A. Cotidianul american citează, 
în sprijinul acestor afirmații, cazul 
unui document cunoscut sub nume
le de „Rapport Wash 740", parvenit 
comisiei in urmă cu mai miilți ani, 
care stabilea că efectele unui grav

accident survenit la o centrală nu
cleară ar putea fi similare cu cele 
ale unei bombe atomice. Comisia — 
scrie ziarul — a întirziat zece ani 
difuzarea acestui document și, în 
final, a publicat numai extrase în
soțite de comentarii care îi atenuau 
conținutul.

Ciocniri între studenți și 
poliție Ia Seul. Politia sud-core- 
eană a folosit, marți, gaze lacrimoge
ne, pentru a împrăștia pe studenții 
Institutului de tehnologie din Seuh 
care au organizat o manifestație îm
potriva represiunilor regimului lui 
Pak Cijan Hi. Manifestanții scandau 
lozinci prin care cereau acordarea 
de libertăți democratice și eliberarea 
colegilor lor arestați. Cel puțin șapte 
dintre studenți și patru polițiști au 
fost răniți în timpul ciocnirii violen
te care s-a declanșat intre studenți 
și polițiști.

Accident. Cel puțin șapte mi" 
neri și-au pierdut viața cînd sute de 
tone de steril au blocat, luni, un 
puț la mina de platină Impala — a 
doua ca mărime dih. lume — de Ia 
Bafokeng (Africa de Sud). Acciden
tul a fost produs de prăbușirea ba
rajului principal care reține rezi
duurile rezultate din extragerea mi
nereului. Suprasolicitat de ploile to
rențiale, barajul a cedat, trimițind 
un val de noroi peste intrarea în 
puțul numărul 4. In subteran se 
aflau aproape 3 000 de mineri care, 
potrivit reprezentanților companiei, 
s-au putut salva printr-un puț apro
piat neafectat.

Delegația guvernamen
tala portugheză, condusă de 
Vitor Alves, ministru de stat, însăr
cinat cu problemele apărării și in
formațiilor, care efectuează o vizită 
de trei zile în Italia, a fost primită 
de Mariano Rumor, președintele 
Consiliului de Miniștri. In cursul în
trevederii care a avut loc, s-a pro
cedat la o examinare a problemelor 
europene și internaționale actuale.

DE PRETUTINDENI
• BILANȚ TRAGIC. In 

Irlanda de Nord au fost uciși de 
la 1 ianuarie 1969 aproximativ 
1 100 de oameni. „In aceeași pe
rioadă — constată ziarul „Chi
cago Tribune" — în orașul nos
tru au pierit, ca urmare a unor 
acte criminale, cel puțin 4 670 
oameni, de patru ori mai mult".

• GREȘEALĂ CU... 
BOMBE Un avion 
britanic a aruncat din greșeală 
o bombă asupra unui strand din 
sudul Sardiniei. Șase persoane 
aflate în apropierea exploziei 
au scăpat ca prin minune. Con- 
firmînd știrea, Ministerul brita
nic al Apărării a precizat că 
exercițiul trebuia efectuat la 
Capul Teulada, la 12 kilometri 
distanță de ștrandul bombardat. 
Reactorul decolase de pe purtă
torul de avioane „Ark Royal", 
aflat de citeva săptămini in 
Marea Mediterană.

• LONGEVITATEA ÎN 
LUME. Un raport dat pu
blicității la sediul O.N.U. rele
vă că, dintre țările industriali
zate, Japonia înregistrează cea 
mai mare durată medie a vieții, 
de 73,3 ani. în S.U.A. longevi
tatea medie este de 71,4 ani. Ra
portul, arată agenția U.P.I., care 
transmite știrea, pare să distrugă 
mitul cu privire la nocivitatea 
ritmului trepidant de viață din 
țările industrializate, întrucit 
cele mai scăzute durate medii 
de viață se întilnesc în cele mai 
sărace state, unde nivelul ser
viciilor medicale continuă să ră- 
mină scăzut : 53,9 ani în Poline- 
zia, 41,3 ani în Africa de vest. 
O altă tendință caracteristică 
semnalată de raport, o constituie 
faptul că durata medie a vieții 
femeilor este, în general, cu 5—7 
ani mai mare decit cea a băr
baților.

Printre principalele cauze ale 
deceselor persoanelor in virstă 
sint, in țările industrializate, 
cancerul, tulburările circulatorii 
și cele ale sistemului nervos.

• TURISMUL, principala 
industrie a Romei, traversează 
o perioadă de criză. în primele 
8 luni ale anului, numărul tu
riștilor străini a scăzut cu 
111 000, față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Pentru dețină
torii de hoteluri, această cifră 
reprezintă o pierdere de 25 mi
liarde lire, deși devalorizarea 
monedei italiene ar fi trebuit să | 
favorizeze turismul și profitu
rile din această branșă. Una din 
cauzele fenomenului, potrivit 
unei anchete efectuate de hote
lierii italieni, o constituie atacu
rile tot mai numeroase împo
triva turiștilor. în fiecare zi in 
capitala Italiei sînt săvirșite 4U0 
de acte de agresiune.

Val de frămîntări social-politico in Spania
® Ample acțiuni combative ale clasei muncitoare

Spania cunoaște o 
toamnă „fierbinte", a- 
tit pe frontul social, 
cit și in ce privește 
climatul politic. Va
lul de greve, declan
șat in urmă cu cite- 
va săptămini, crește 
continuu in intensi
tate, ca un rezultat 
direct al combativită
ții clasei muncitoare, 
reflectind totodată pu
ternica influență în 
mase a Partidului Co
munist Spaniol, forța 
sa sporită de mobili
zare și organizare a 
oamenilor muncii în 
lupta pentru interese
le lor vitale. Mișcări
le greviste care se țin 
lanț, în aceste zile, a- 
fectează numeroase 
sectoare de activitate 
din Barcelona, Ma
drid, Valladolid, Bil
bao și alte localități 
ale țării. La Madrid 
se află in grevă mii 
de muncitori din in
dustria construcțiilor, 
precum și de la socie
tățile „Construcciones 
aeronauticas" și „Stan
dard Electrica". La 
Bilbao au declarat 
grevă 3 000 din cei 
4 000 de muncitori de 
la societatea „Bab- 
Cock-Wilcox". Ei au 
fost urmați de mun
citorii de la cea mai

mare întreprindere 
metalurgică din loca
litate. Un șir de gre
ve la care au luat par
te mai multe mii de 
muncitori s-a înregis
trat și la uzina con
structoare de auto
mobile „Fasa“ din 
Valladolid.

Cele mai puternice 
acțiuni greviste au 
avut insă loc, in aces
te din urmă săptă
mini, la uzinele de au
tomobile „Seat" din 
Barcelona, care, cu 
cei 26 000 de muncitori 
ai săi, constituie prin
cipala unitate indus
trială a țării. Aceste 
manifestări au cul
minat cu recenta gre
vă generală, in urma 
căreia au fost suspen
dați pe timp de 10 zi
le ÎS 000 de muncitori. 
Prin această grevă, ca 
și prin altele de mai 
mică amploare, care 
au precedat-o. mun
citorii au protestat 
împotriva intențiilor 
patronatului de a re
duce activitatea pro
ductivă și de a refuza 
satisfacerea revendi
cărilor contractuale.

Intensificarea miș
cărilor greviste este 
legată de ritmul de 
creștere al inflației 
care a depășit 15 la 
sută, așteptindu-se ca.

pină la sfîrșitul anu
lui, să atingă 20 la su
tă. Prețurile s-au ri
dicat in mod verti
ginos, in timp ce mo
neda națională, pese
ta, pierde continuu din 
valoare. Ca urmare a 
repercusiunilor cri
zei energetice, în di
ferite sectoare econo
mice se înregistrează 
numeroase falimente, 
mai ales in rîndul 
societăților și între
prinderilor mici și 
mijlocii. Prin acțiu
nile lor hotărite, mun
citorii protestează îm
potriva concedierilor 
arbitrare și a reduce
rilor de salarii — în 
general a tuturor mo
dalităților prin care 
patronatul încearcă 
să treacă efectele cri
zei pe seama clasei 
muncitoare.

Desigur, nu poate fi 
trecut cu vederea nici 
faptul că actualul cli
mat economico-social 
se completează cu fră
mântările pe plan po
litic. In ultimele săp
tămini, doi din prin
cipalii membri ai gu
vernului (ministrul 
informațiilor, Pio Ca- 
banillas, și ministrul 
de finanțe, Barrera 
de Irimo) au fost in- 
locuiți din funcțiile 
lor, fapt interpretat in

rîndul observatorilor 
ca un efect, al presiu
nilor dreptei ultra- 
conservatoare. îngri
jorate de posibilita- 
tia ca „exemplul por
tughez" să ciștige a- 
depți în rîndul cercu
rilor oficiale și al ar
matei. Dincolo de a- 
cest fapt, se cuvine a 
fi remarcat că nicio
dată pină acum des

tituirea unor miniș
tri n-a provocat ati- 
tea proteste, presa 
spaniolă vorbind chiar 
deschis despre „di
sensiuni in rîndul gu
vernului" și publicînd, 
totodată, o serie de 
mesaje de solidaritate 
cu cei demiși.

Pentru moment, con
secințele acestor ul
time evenimente de

pe scena politică spa
niolă sînt desigur 
greu de apreciat. In 
orice caz, ele nu fac 
decit să ateste lărgi
rea cadrului de ac
țiune a acelor forțe 
care se pronunță și 
luptă pentru liberta
te și democrație.

Radu EOGDAN
Roma

de zăcăminte și sub
stanțe nevalorificate 
mai înainte — precum 
și grija deosebită a 
statului român pentru

pregătirea multilatera
lă a specialiștilor in 
acest domeniu, prin 
legarea cit mai strîn- 
să a invățămintului și

cercetării științifice de 
cerințele producției.

Eugen POP
LimaUn act de acuzare la adresaProblema resurselor minerale în companiilor petroliere internaționale

© Dezvăluirile unei comisii parlamentare de 
ancheta din Franțadezbaterea Congresului mondial minier

® 0 cerință fundamentală : dreptul statelor de a dis
pune suveran de propriile resurse

Așa cum s-a relatat, 
săptămina trecută s-au 
desfășurat la Lima lu
crările celui de-al 
8-lea Congres mon
dial minier, la care au 
participat delegați din 
55 de țări, intre care 
și România. Tematica 
principală a Congresu
lui, relația dintre re
sursele miniere limi
tate de care dispune 
omenirea și cerințele 
de consum crescînde, 
in perspectiva anului 
2000, au prilejuit am
ple dezbateri pe mar
ginea celor peste 100 
de comunicări ce au 
fost prezentate.

Se impune a fi re
liefată tendința de 
abordare a probleme
lor pe fundalul noilor 
realități politice, eco
nomice și sociale mon
diale, în lumina drep
tului imprescriptibil al 
fiecărei națiuni de a

dispune suveran de 
resurse naturale pro
prii și al imperativu
lui eliminării oricărei 
forme de amestec sau 
dominație străine. 
„Lupta pentru suvera
nitatea națională con
stituie esența oricărui 
proces revoluționar și 
această luptă implică 
redobindirea de către 
statele suverane a ca
pacității de a decide 
de sine stătător asu
pra resurselor lor na
turale", se arăta, în 
acest sens, in mesajul 
trimis participanților 
la congres de pre
ședintele Perului, ge
neralul Juan Velasco 
Alvarado.

Pe planul preocupă
rilor de ordin științi
fic și tehnic, plecind 
de la premisa dimi
nuării sau epuizării 
anumitor resurse de 
materii prime în jurul

anilor 2000. în cadrul 
Congresului s-a sub
liniat necesitatea unor 
asemenea soluții teh
nologice cum ar fi ex
plorarea de zăcămin
te aflate la mari adin- 
cimi, valorificarea a- 
celora cu o concentra
ție mai redusă de 
substanță utilă, pros
pectări în zone sub
marine, precum și fo
losirea mai rațională a 
depozitelor de mi
nereuri existente.

în ansamblul dez
baterilor au fost pri
mite cu mult interes 
comunicările reflectind 
experiența țării noas
tre pe planul cercetă
rii, prospectării și ex
plorării resurselor de 
minereuri — expe
riență concretizată în 
extinderea ariei zăcă
mintelor cunoscute în 
trecut și evidențierea 
unui număr însemnat

în așteptarea unei 
noi majorări a prețu
lui benzinei, francezii 
au aflat, săptămina 
trecută, citcva cifre și 
fapte surprinzătoare ; 
primele șapte compa
nii petroliere interna
ționale controlau, în 
1973, 60 la sută din 
producția mondială de 
petrol ; o singură so
cietate —. Exxon — 
realizează o cifră de 
afaceri egală cu 60 la 
sută din bugetul Fran
ței in același an. 
„Această enormă con
centrare de bani, rea
lizată prin exploa
tarea unei materii pri
me vitale pentru eco
nomia modernă, este 
prima caracteristică a 
marilor companii. A 
doua este aceea ca, 
practic, ele nu se su
pun impozitelor". ,

Cifrele și citatul de 
mai sus sint extrase 
dintr-un voluminos 
raport — 380 de pa
gini — al „Comisiei 
parlamentare de an
chetă asupra societă
ților petroliere", pre
zentat în Adunarea 
Națională a Franței.

Propusă de deputății 
comuniști in luna fe
bruarie a acestui an, 
ancheta a dezvăluit o 
serie de anomalii fis
cale, considerate de 
unii comentatori drept 
„scandaloase". Astfel, 
companiile petroliere 
beneficiază în Franța, 
precum și în alte țări 
capitaliste, de un re
gim fiscal de favoare 
care, sub diverse mo
tive : „reconstituirea 
zăcămintelor". siste
mul „beneficiului con
solidat" etc., se con
cretizează intr-un gen 
de evaziune fiscală 
legalizată.

Un alt aspect impor
tant, relevat de anche
tă, este al discrepan
ței dintre prețul plă
tit producătorilor și 
cel pretins consuma
torilor. Este știut că, 
în ultimul an, țările 
producătoare au efec
tuat majorări la pre
țul petrolului și al 
altor materii prime. 
Dar, în mod parado
xal, această operație 
nu a redus ci, dimpo
trivă, a sporit cîștigu- 
rile marilor companii

care, acționînd solidar 
pe piață, avind spri
jinul unor bănci pu
ternice și utilizind me
tode de presiune asu
pra clientelei, dictea
ză prețurile fără drept 
de apel. în acest sens, 
compania aeriană „Air 
France" a oferit co
misiei de anchetă o 
serie de exemple ilus- 
trînd concludent ma
nevrele concertate 
desfășurate de societă
țile petroliere pentru 
impunerea unor pre
țuri artificiale, „îm
părțirea" piețelor etc.

în sfîrșit, raportul 
subliniază aspectul po
litic îngrijorător pe 
care-1 îmbracă aceste 
societăți ca veritabile 
„state în stat". „Le 
Figaro" consideră că 
aceste dezvăluiri im
pun „necesitatea de a 
reanaliza politica pe
trolieră a statului și 
de a se modifica sta
tutul companiilor".

Paul 
DIACONESCU 

Paris

• RECORDURI PEN
TRU ANUL 2000. La Lon- 
dra a apărut o nouă ediție a cu
noscutei „Guinness Book of 
Records" care publică recor
duri stabilite în cele mai dife
rite domenii. Astfel, din noua 
ediție se poate afla că pină in 
prezent 37 de oameni au esca
ladat Chomolungma (Everest) 
— cel mai inalt pisc al Pă- 
mîntului ; că tinăra mane
chin Mardeana Odom din In
dianapolis a stat nemișcată 
5 ore 32 minute ; că englezul 
Ernest Turner, de 95 de ani, lu
crător la o cantină, a sărbătorit 
in iunie începutul celui de-al 
88-lea an de muncă. Dar cartea 
nu se limitează doar la atit. Ea 
prezice și realizarea, în anul 
2000, a unor noi recorduri spor
tive, între care 2,39 m la sări
tura in înălțime.

• CEL MAI IMPOR
TANT ZĂCĂMINT DE 
CUPRU. Ca urmare a unor 
prospecțiuni efectuate în Haiti, 
un expert vest-german a afir
mat că această țară posedă, pro
babil, cele mai importante ză
căminte de cupru de pe glob. A- 
precierea exactă va putea fi fă
cută abia in primele luni ale a- 
nului viitor, cînd se vor încheia 
operațiunile de explorare. De pe 
acum, un număr de societăți din 
S.U.A., Franța, Canada și-au a- 
nunțat intenția de a exploata 
rezervele miniere haitiene, da 
tip porfiric, cu un mare conți
nut de cupru in amestec cu alte 
metale : argint, zinc, molibden.

• LIPSĂ DE INFIR
MIERE. In decembrie, la Lyon 
va fi inaugurat un centru da 
medicină nucleară. El va dispu
ne de două secții : pentru diag
nostice „in vivo", și pentru cer
cetări in domeniul dozărilor de 
hormoni și alte substanțe. Teh
nica dozărilor, care a fost pusă 
la punct de aproximativ 10 ani, 
a contribuit la o mai bună cu
noaștere a anumitor afecțiuni 
cum sint tulburările de creștere 
și de reproducție. Din păcate 
insă, după cum subliniază zia
rul „Le Monde", noul centru nu 
va fi pus deocamdată la dispo
ziția bolnavilor din lipsă de in
firmiere.

• TESTAMENT BU
CLUCAȘ. Un bătrîn milio
nar suedez și-a ascuns testa
mentul într-unul din volumele 
ce fac parte din fondul bi
bliotecii regale. După ce a 
decedat, cei doi nepoți ai săi 
au primit neașteptata veste : 
conform dorinței bunicului, ur
mează să-și caute singuri actul 
de moștenire. Tinerii, care nu 
manifestaseră în trecut vreun 
interes' deosebit pentru lectură, 
au devenit astfel fervenți vizi
tatori ai bibliotecii cu pricina și 
se pare că pentru multă vreme, 
deoarece fondul ei de cărți, in 
permanentă creștere, numără... 
3 000 000 de volume.

• POPULAȚIA ITALIE! 
se cifra, la sfîrșitul lunii iulie 
a.c., la 55 414 918 persoane — a 
anunțat, luni, Institutul Central 
de Statistică din Roma, citat de 
agenția A.N.S.A.
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