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„Partidul Comunist Român va acționa neabătut pentru dezvoltarea colaborării și solidarității cu 
toate partidele comuniste și muncitorești, considerînd că aceasta constituie o necesitate pentru 
desfășurarea cu succes a noii politici mondiale, a cursului de colaborare și de pace. Vom dezvolta, 
de asemenea, în continuare, relațiile cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, cu alte partide politice 
și organizații democratice din toate țările, în scopul unirii eforturilor pentru afirmarea noilor principii 
de relații între state, a politicii de pace și de colaborare, pentru crearea unei lumi mai bune 
și mai drepte"

NICOLAE CEAUȘESCU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

DE LA AL X-LEA LA AL XI-LEA

CONGRES AL PARTIDULUI

0 etupă
de cea mai mare 

importanță pe drumul 
edificării noii orînduiri 

I-

sociale în patria noastră
Cu mai bine de doi ani în urmă, Conferința 

Națională a partidului a adresat clasei mun
citoare, întregului popor însuflețitoarea che
mare privind realizarea cincinalului îna
inte de termen. „Aș dori să salutăm încă o 
dată organizațiile de partid, începînd cu Co
mitetul municipal București, care și-au luat an
gajamentul de a termina cincinalul în 4 ani și 
jumătate — spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la încheie
rea lucrărilor Conferinței Naționale a P.C.R. 
din iulie 1972. Noi nu vom face decît să acor
dăm întregul sprijin realizării acestor angaja
mente, iar la sfîrșitul cincinalului vom arăta 
public cine este cîștigătorul întrecerii. Desigur, 
principalul cîștigător va fi clasa muncitoare, 
poporul nostru, care va obține o dezvoltare 
economico-socială și mai accelerată".

Chemarea la marea întrecere, socialistă a 
găsit un profund ecou în mințile și inimile tu
turor, devenind un angajament patriotic al în
tregii națiuni.

Repetatele îndemnuri ale secretarului gene
ral al partidului date cu prilejul numeroaselor 
vizite de lucru pe care le-a făcut în acest răs
timp în sute și sute de unități economice, în 
zeci și zeci de localități din întreaga'țară au 
stimulat puternic spiritul de întrecere al clasei 
muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, de- 
terminînd pretutindeni o îmbunătățire substan
țială a activității pe toate planurile.

Perioada care a trecut de la Congresul al 
X-lea al partidului, de la Conferința Naționa
lă reprezintă, prin marile realizări obținute în 
dezvoltarea forțelor de producție, în perfec
ționarea organizării activității la toate nivelu
rile, prin creșterea avuției naționale și, pe 
această bază, a nivelului de trai al populației, 
o etapă de cea mai mare importanță în isto
ria construcției socialiste în țara noastră.

Apropiatul Congres al partidului va face un 
bilanț al succeselor strălucite pe care le-a ob
ținut poporul nostru în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate de 
la Congresul al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului.

Eveniment, de primordială în- 
semnătate_ pentru întreaga suflare 
a țării, 
Partidului 
va înscrie, 
remarcabil 
naționale, .. _ .. 
înalt de care se ____ ______ __
mișcarea comunistă și muncitoreas
că, în rîndurile forțelor progresiste 
și revoluționare din întreaga lume, 
partidul nostru, lupta sa plină de 
abnegație pentru împlinirea aspira
țiilor celor mai scumpe ale poporu
lui nostru, politica sa profund și 
consecvent internaționalistă, pusă 
în slujba împlinirii idealurilor __ ,________ _______  _____
omenirii înaintate- de pretutindeni. torie a mișcării muncitorești și co-

îmbinarea organică, de nedespăr- muniste din patria noastră. De la
țit, a îndatoririlor față de propriul amplele acțiuni de sprijin și partici-
popor cu cele față de clasa mun- pare nemijlocită a revoluționarilor

 

Congresul al XI-lea al 
Comunist Român se 

totodată, ca un moment 
al actualității inter- 

pe măsura prestigiului 
„• bucură astăzi în

cltoare Internațională, slujirea cu 
abnegație și devotament a intere
selor fundamentale ale întregii na
țiuni române și, în același timp, 
fidelitatea nestrămutată față de 
cauza internaționalismului au ca
racterizat dintotdeauna activitatea 
de peste o jumătate de secol a par
tidului nostru și este 'un motiv de 
îndreptățită satisfacție și mîndrie 
de a putea evoca, în ajunul mo
mentului solemn al deschiderii 
Congresului, tradițiile internaționa
liste adine înrădăcinate ale comu
niștilor români.

Ca un fir roșu străbate spiritul 
frăției internaționaliste întreaga is-

români la înfăptuirea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie și pînă 
la prezența a sute de comuniști și 
antifasciști români in brigăzile in
ternaționale din Spania republicană, 
de la lupta neînfricată a patrioților 
din România în cadrul detașamen
telor de partizani din Franța, Iugo
slavia, Cehoslovacia și alte țări și 
pînă la angajarea cu toate forțele 
în războiul pentru nimicirea hitle- 
rismului — în marea cronică inter- 
naționalistă a partidului comunist, 
a poporului nostru, s-au înscris file 
nepieritoare, s-a făurit un minunat 
tezaur de tradiții, care în zilele 
noastre este mereu îmbogățit și 
dus mai departe.

La rlndul lor, comuniștii români 
au sorbit putere și îmbărbătare din 
acțiunile de solidaritate, din spri

jinul internaționalist al proletaria
tului de pretutindeni, al detașamen
telor revoluționare, al comuniștilor, 
al militanților socialiști, clemocrați 
și progresiști din diferite țări ale 
lumii.

Flacăra mereu vie a internaționa
lismului a dobindit o strălucire și 
mai puternică, forța, sa de iradiere 
a devenit și mai intensă în anii de 
după eliberare, cind Partidul Co
munist Român, în fruntea întregu
lui popor, călăuzind toate energiile 
națiunii spre obiectivul fundamen
tal al făuririi pe acest pămînt din
tre Dunăre și Carpați a celei mai 
înaintate, și mai drepte orînduiri 
sociale, a dat și dă în 'permanență 
dovadă în întreaga sa activitate de
(Continuare în pag. a V-a)
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Cu inima, cu versul...
E țara dimineața frunții mele 
Și fluviu de lumină fără margini 
Pe care veacuri dăîtuite-n stele 
Duc nesfîrșite, tainice imagini.

E țara pasăre și vechiul tril 
Ascuns la lancu-n fluierul de os 
Trezind cu stele cerul în april 
Alunecînd spre inimă duios.

E țara bobului de grîu
Scăldat cu soare, luminat cu ploi 
Și-acel nestins al vremurilor rîu 
Prin care cresc și veșnicesc eroi.

Ețara lacrima ce-am plîns-o ieri
Cînd holdele alunecau departe
Și e mîndria de-a ne ști străjeri 
La viața-i necuprinsă-n nici o moarte.

E țara drum de veghe, de etern 
Zidit din pasul fără de hodină 
Pre cînd sub lutu-i primitor se-aștern 
Străbuni curați, mari raze de lumină.

E țara cîmp senin, în sărbătoare 
Visînd înalt la zilele de mîine 
Iar sufletu-i un răsărit de soare 
Cit Bărăganul, viu rîzînd cu grîne.

E țara inima de jar și versul
Prin care ne unim prin vremi solemn 
îngemănați și-nalți în universul 
Ce ne cunoaște pasul liber, demn.

E țara inima de jar și versul 
Rostit în orizont lucid.
Și demn și amplu ne e mersul 
Sub steagul marelui partid I

Nicolae DRAGOȘ

Manifestări în cinstea
Congresului partidului
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28 MILIARDE LEI

© Mai mult de jumătate a fost Realizată în acest an S ÎN FIECARE ZI 
au fost economisite: 25 tone meta!; 432 mii kWh energie electrică;

668 tone combustibil convențional

...Metalurgiștii și construc
torii de mașini din Ber- 
ceni lucrează intens la 
finalizarea celei de-a treia 
turbine de .330 MW. La „Se
mănătoarea" a intrant în fa
bricație combina „Gloria" 
cu numărul 5 000. La „Vul
can" se fac ultimele pre
gătiri pentru punerea în 
funcțiune, cu un an mai de
vreme,, a secției de pereți 
membrană pentru cazane 
de mare capacitate. Trico- 
tezele de la „Adesgo" (unde 
pe aceleași spații sra pro
dus intr-un. an cit altădată 
în trei) au îndeplinit pla
nul cincinal în trei ani și 
zece luni. La întreprinde
rea de mecanică fină se 
întorc în grabă ultimele file 
de calendar ale lunii oc
tombrie 1975. Constructorii 
de pe șantierele de locuin-

V____ —______

te au predat locatarilor 
peste 20 600 de apartamente 
din programul prevăzut 
pentru acest an. Construc
torii de mașini de la „23 
August" au produs 16 loco
motive d;esel electrice 
diesel hidraulice de : 
C.P. peste plan...

în marile . colective 
muncă bucureșțene, ca 
tutindeni în țară, 
muncitoresc vibrează astăzi 
aureolat de fapte. E ora îm
plinirii marilor bilanțuri în 
cinstea Congresului parti
dului. Ora raportului fap
telor de muncă înscrise 
pină acum în cronica, încă 
deschisă, a actualului cin- 

. cinai, pe care .întreaga țară 
a pornit să-1 înfăptuiască 
înainte de termen.

Ce spune raportul'Capi-

: și
1 250

de 
pre- 

cuvintul

talei, care, la Conferința 
Națională a partidului din 
iulie 1972, s-a angajat să 
realizeze sarcinile cincina
lului cu șase luni mai de
vreme ? Mai întîi, un punct 
de reper deja cunoscut : in- ' 
dustria bucureșteană a în- 
deplinit planul pe pa
tru ani ai cincinalului la 
11 septembrie a.c., in pre
zent realizînd sarcinile de 
plan prevăzute pentru ulti
ma decadă a lunii martie 
1975. Aceasta înseamnă că 
de la data angajamentului, 
din fiecare opt zile, bucu- 
reșteanul făurar de bunuri 
materiale, respectîndu-șl 
cuvîntul dat, a făcut șapte. 
O zi cîștigată printr-o lup
tă cu secunda, materializa
tă intr-un avans de aproa
pe opt minute pe oră. Și

astfel, producția lui, spo
rind secundă cu secundă, a - 
ajuns să fie în 1974 cu pes
te două treimi mai mare 
decît în 1970. De remarcat 
însă că mai bine de jumă
tate din acest spor de pro
ducție se datorește aproa
pe exclusiv meșterului fău
rar, inițiativei și modului 
în care a reușit să desco
pere și să pună în valoare 
resursele . existente în în
treprinderi. Pentru că 
bucureșteanul de astăzi a 
dobindit iscusința de a pro
duce, pe. baza unor procese 
tehnologice de fabricație 
perfecționate, cu 38 la sută 
mai mult decît bucureșiea- 
nul de acum patru ani.

D. TÎRCOB
(Continuare în pag. a II-a)
_________ J
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Aplicînd consecvent programul stabilit de partid 

cu privire Ia creșterea veniturilor populației, 

de Ia 1 august, în mod eșalonat,

- DOUA MILIOANE
DE OAMENI Al MUNCII 

liajorarea 
retribuției

© Venituri suplimentare de 3,6 miliarde lei pînă la finele acestui 
an @ De la 1 decembrie se majorează retribuția în industria 
energiei electrice @ La nivelul unui an întreg — un fond supli.

mentar de retribuire

De la 1 august 1974, potrivit prevede
rilor cuprinse in Decretul Consiliului 
de Stat pentru aplicarea Hotăririi Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 13 iunie a.c., se înfăptuiește e- 
șalonat, pe ramuri și activități, ma
jorarea retribuției tarifare lunare a 
oamenilor muncii. După majorarea 
retribuției tarifare lunare a perso
nalului din industriile ușoară, 
construcțiilor de mașini și prelucră
rii metalelor, din construcții-montaj, 
a cadrelor didactice din învățămîntul 
primar (clasele I—IV), precum și a 
personalului Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne
— care a început de la 1 august a.c.
— a fost sporită retribuția țelor care 
lucrează în industria chimică și a 
produselor din substanțe abrazive, în 
industria petrolului, extracția gazu
lui metan. în domeniul lucrărilor 
geologice și forajului și în metalur
gia feroasă.

Pînă în prezent, de aceste creșteri 
ale retribuției tarifare lunare în ra
murile amintite beneficiază circa

de 23,6 miliarde lei

două milioane de oameni, care vor 
obține pînă la sfîrșitul acestui an 
venituri suplimentare de 3 miliarda 
G00 milioane lei. Temelia acestor 
majorări ale retribuției o constituia 
bunele rezultate înregistrate în dez
voltarea generală . a economiei, in 
spdrirea eficienței activității econo
mice, în creșterea venitului na
țional. Noile măsuri dc majorare a 
retribuției, care au început' să fie a- 
plicate de la 1 august a.c., constituia 
o nouă dovadă a grijii statornice po 
care partidul o manifestă pentru a 
asigura întregului popor un nivel do 
trai material și cultural mereu mai 
ridicat, astfel ca toți cei care mun
cesc din țara noastră să se bucura 
într-o măsură crescindă de bineface
rile civilizației socialiste. în acesta 
măsuri își găsesc reflectarea princi
piile socialiste de repartiție, avîn- 
du-se în vedere, deopotrivă, sporirea

Comeliu CÂRLAN
(Continuare în pag. a Il-a)TREI DECENII DE LA VICTORIA RRVOWȚÎEI POPULARE IN ALBANIA PRIETENĂ 

Adunarea festivă din Capitală
PAGINA A V-A
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bistrițeart :
bronz, foarte bine
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Unde e

din
Ca pe roate Un nou complex de odihna și tratament la Băile Felix de

și nu prea
pe rutele Ma-

Muncii 
foruri, 
pentru

program de 
complexe sa
mare capaci-

Utilajele sosesc mai repede, dar...

FAPTUL
DIVERS
Pietrarul 
arheolog

De meserie pietrar, în timpul 
săpăturilor prin cariere, lui Ga- 
vril Sigartău, din satul Ciceu- 
Corabia (Bist'rița-Năsăud), i s-a 
întimplat adesea să dezgroape, 
întimplător, unelte ciudate și 
cioburi de ceramică străveche. 
Nu s-a mulțumit numai cu atît. 
A vrut să cunoască și taina lor, 
drept care și-a făcut rost de 
cărți de istorie și arheologie, pe 
care le-a citit și le citește cu 
nesaț. Ultima descoperire a ar
heologului amator 
obiecte de 
conservate, datind de circa 3 000 
de ani, pe care le-a donat mu
zeului din Bistrița, „să le admi
re o lume". Și pe ele, dar și 
cel care le-a dat la iveală.

sint chiar elevii spectatori, 
aparat de filmat a surprins 
viu" secvențe semnificative 
școală și pe stradă : unul 

tema din 
„binevoi-.

greșeala ?
La liceul „Mihai Eminescu" 

din Satu-Mare a devenit o tra
diție organizarea unui „Dialog 
pe aceeași scenă" pentru elevii 
din ultimul an. In prima etapă 
a ediției 1974/1975, „dialogul" a 
inclus un punct de mare atrac
ție : un film despre comportare 
și ținută, ai cărui eroi „fără vo
ie" 
Un 
„pe 
din . , .
copiind, in pripă, 
caietul unui fruntaș 
tor", un întârziat, altul cu uni
forma murdară, un certăreț, un 
înfumurat... După prezentarea 
peliculei, a urmat un concurs- 
fulger : „Unde, e greșeala ?“ Un 
concurs in care au avut de în
vățat (și de ciștigat) toți elevii. ,

Autobuzele de
xenu — Buzău și Țintești — Bu
zău, conduse de șoferii Dumitru 
Matei și, respectiv, Constantin 
Mihalache, mergeau sțrună. 
Plecau la timp, soseau la timp. 
Nimic pe lume nu te-ar fi făcut 
să crezi că n-ar fi ceva în or
dine. Deunăzi, s-au urcat în 
autobuz organele de control, 
care au avut „curiozitatea" să 
vadă biletele călătorilor. Pasa
gerii — 36 în primul autobuz și 
24 în al doilea — au ridicat din 
umeri. Nici unul nu avea bilet.

i După încasarea;vbațiilor,_ rșQferji„ 
® rpRnprt.ivi ist jh/r respectivi își
ț propriile BM^rKĂ'AC^m^^v-, 

misia de jtSecâîjf" ie'-h prăgăUÎ 
cuvenitele sancțiuni. Care sanc
țiuni vizează tot propriile 
zunare.

bu-

Inițiativă
9

sănătoasă
O idee salutară : control în toa

te cartierele Sibiului. Tema : mo
dul în care cetățenii respectă 
prevederile legale privind curățe
nia orașului șl întreținerea fon
dului locativ. Rezultatul : 34 de 
sancțiuni contravenționale și un 
număr și mai mare de avertis
mente. In plus, pentru neregu
lile constatate și lipsa de igie
nă și curățenie din unele 
parcuri, grădini, zone de agre
ment și chiar intr-un cartier în
treg, cum este „Hipodromul", 
intrucît nu s-a putut stabili o 
anume persoană vinovată, a 
fost întocmit un „documentar" 
și expediat pe adresa întreprin
derii de gospodărie comunală și 
locativă. Bine ar fi ca edilii 
aici să se „documenteze" șl 
teren. Si să înceapă chiar 
propria ogradă...

de 
pe 
cu

Schimb 
de amintiri

„Mă numesc Eufrosina Spiru, 
din Galați, strada Grădina Ve
che, nr. 24. în noaptea de șapte 
spre opt noiembrie, călăto
rind în vagonul 10. locul 45, 
din acceleratul 202 de pe ruta 
Curtici-București; într-una din 
stațiile de pe traseu, în același 
compartiment, a urcat o altă că
lătoare, care a coborit la Bra
șov sau Predeal. Cînd s-a urcat, 
știu că avea o geantă leit cu 
a mea, iar cind a.coborit, pe în
tuneric, mi-a luat-o, din greșea
lă, pe-a mea. Nici eu n-aveam 
cine știe ce lucruri de valoare 
în ea, nici dinsa. Dar cum fie
care ține la cite un obiect per
sonal, care-i evocă, poate, o. a- 
mintire plăcută... Tocmai de a- 
ceea mi-am dat adresa. Poate 
îmi scrie și facem schimbul de 
genți și amintiri".

Marfă
c

„de oeazie“
— Vai, tu, ce jachetă frumoa- | 

să I De unde ai cumpătat-o ?
— Aaaa, de ocazie.
A doua zi, intre aceleași prie- ■ 

tene :
— De ce, dragă, nu ți-ai mal 

luat jacheta ?
— Vai, tu, dacă ai ști...
Dacă știa și ea (deși ar fi . 

trebuit să știe), nu-și cumpăra 
jacheta „de ocazie". Mai exact, 
de la un oarecare Aurel Serbau, * 1 * 
din Galati, care se furișa noap- i 
tea prin vagoane C.F.R., de 
unde sustrăgea — cum se arată | 
in dosarul ce i se întocmește in . 
prezent la miliție, cu invinuitul 
în stare de reținere — „obiecte 
de îmbrăcăminte și articole de 
marochinărie". In mare parte, I 
„marfa" a fost recuperată de 
miliție de la amatorii de chili- | 
piruri. In ce-l privește pe ofer- ( 
tant, o să aibă „ocazia" bă 
ți el îmbrăcat, in haine pe 
trivă.

cointeresării materiale și asigurarea 
echității socialiste în retribuirea 
muncii.

Potrivit eșalonării stabilite, de la
1 decembrie a.c, se va trece la ma
jorarea retribuției în ramura indus
triei energiei electrice. Iată, prin ci* 
teva exemple, sporurile de retribuție 
de care vor beneficia oamenii mun
cii din această ramură.

o Un muncitor din ramura ener
getică încadrat la categoria 1 nivelul 
de bază, care in prezent are o 
tribuție tarifară lunară de 1122 
va primi un spor de retribuție 
306 lei ; aceasta înseamnă că el 
beneficia de o retribuție tarifară 
nară de 1 428 lei, cu 27 la sută mai 
mare decît pînă acum.

® Un muncitor din aceeași ramură, 
dar încadrat în categoria 5 treapta 
a Il-a, care acum primește o retri
buție tarifară de încadrare tie 1 795 
lei, va avea incepind cu luna de
cembrie a.c. o retribuție dc 2 009 lei.

o Un maistru energetician retri
buit pină acum cu 2 425 lei lunar, la 
gradația IV, va beneficia după ma
jorare de o retribuție de 2 610 lei 
lunar. în ipoteza că primea și. alo
cația de stat pentru copii, el nu 
pierde acest drept.

derea pe scară largă a mecanizării 
în toate sectoarele de activitate, fo
losirea judicioasă a mijloacelor de 
care dispun stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii, stimularea me
canizatorilor pentru a executa lu
crări la timp și la nivelul cerințelor 
agrotehnice.

O atenție deosebită s-a acordat 
de către specialiști calității lucrări
lor, in special pentru pregătirea pa
tului germinativ, asigurarea unui 
fond de semințe din soiurile cele 
mai productive, realizarea unei den
sități optime de plante la hectar șl 
aplicarea îngrășămintelor chimice și 
naturale pe suprafețe mai mari față 
de anii anteriori. în perioada recol
tatului, datorită faptului că s-au, fă
cut din timp toate pregătirile ne
cesare, pierderile au fost reduse. în' 
realizarea acestor lucrări un rol deo
sebit a avut .organizarea producției 
și a muncii pe baza aplicării acor
dului global în toate cooperativele a- 
gricole. în funcție de culturi și de 
specificul fiecărei unități, s-au apli
cat tarife diferențiate — în natură 
și în băni — ceea ce a dus la o 
bună cointeresare materială a coo
peratorilor. la stimularea hărniciei și

De altfel, nu numai pentru această 
ramură, ci pentru toate celelalte ra
muri și activități se prevede că 
toți cei care primesc alocații de stat 
Pentru c°Pi> Și burse acordate în în- 
vățăinintul de toate gradele vor be
neficia în continuare de acestea, chiar 
dacă plafoanele de acordare a alo
cațiilor și burselor sint depășite prin 
actualele majorări ale retribuțiilor 
tarifare lunare. De asemenea, este de 
reținut că majorarea retribuțiilor ta
rifare lunare se va reflecta și in 
creșterea corespunzătoare a cuantu
mului sporului de vechime.

Această importantă acțiune de ma
jorare a retribuțiilor va fi con
tinuată și încheiată anul viitor, cind 
vor fi cuprinse toate celelalte ramuri 
și activități. Ca urmare, retribuții
le vor fi, în medie, cu 16 la 
sută mai mari decit cele din 1973, 
ajungind pină la .32—33 la sută pen
tru muncitorii calificați, încadrați în 
primele categorii de retribuire, 
adică pentru tineri și cu deosebire 
în ramura textilă, unde lucrează un 
mare număr ’ de femei. Aceasta va 
reprezenta ca fond suplimentar de 
retribuire la nivelul unui an întreg 
circa 23,6 miliarde Iei. Se va asi
gura, astfel, pe eoonomie, in luna 
din anul viitor cind se va încheia 
majorarea retribuțiilor din actualul

Rubrică redactată de
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii"
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ODIHNA BINEMERITATA
PENTRU CEI CE MUNCESC

4,5 miliarde lei investiții din fondurile statului în acest cincinal. • In ’74
t

500 000 de oameni trimiși de sindicate la case de odihnă și tratament.

Este cunoscut faptul că, la noi în 
țară, dreptul la odihnă al tuturor 
celor ce muncesc este consfințit 
prin lege, iar pentru realizarea lui 
efectivă, în condiții din ce în ce 
mai bune, se fac însemnate eforturi 

" materiale, se întreprind sistematic 
măsuri organizatorice.

Potrivit documentelor programa-

AS J v X/;

La mai bine de o lună de ța publi
carea în „Scînteia" a articolului „Ră- 

| mînerile in urmă sînt recuperabile, 
ou o singură condiție" — în care se 
analiza stadiul de execuție a unor 
capacități de pe platforma Combina- 

1 tuluț siderurgic din Galați — am re- 
I venit pe șantier pentru. a vedea in 

ce măsură situația s-a îmbunătățit, 
| mai ales în ceea ce privește livrarea 
. •uiilajfelor de către b șeartiă det înțre- 
-/’^SHpderi ale celor ' două .Jpinjșîâre 
i!" ^onstbuctoare de mașini', ăceastâ fiind 

și condiția înscrisă chiar în titlul 
I articolului. Analiza s-a efectuat în 

prezența celor doi factori interesați : 
I constructorul (reprezentat de ingine-
i rii Ovidiu Velehovschi, director teh

nic al întreprinderii de construcții și 
I montaje siderurgice Galați, Ion Țin

tă, Gheorghe Cașcaval și Gigi Slăti-
• neanu, directori ai grupurilor de șan

tiere furnale și, respectiv, oțelării șl 
I laminoare) și beneficiarul (reprezen- 
i tat de inginerii Ion Veșteneanu. ingi- 

ner-șef cu problemele 
| Combinatul siderurgic
. colae Săvulescu, șeful

diriginți de șantier.
De Ia început, cîteva 

bucurătoare care dovedesc eficiența 
„semnalului" critic. în intervalul de 
timp amintit a fost dat in funcțiune 
noul cuptor cu propulsie de la lami
norul de benzi Ia cald și, tot în a- 
ceastă perioadă, s-a intensificat rit
mul de montaj Ia obiectivele impor
tante, aflate în construcție (furnalul 
nr. 4, oțelăria nr. 2, secția de zincare 
f.a.), capacități la care execuția a în-

3 
y

de investiții la 
Galati, și 
grupului

Ni-
de

constatări îm-

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
*

0 amplă dezvoltare și modernizare 
a rețelei comerciale

acest an, rețeaua comer- 
urbanâ a județului Praho- 
cunoscut o amplă dezvolta-

I în 
' cială
I va a
i re și modernizare. La Ploiești,
' Sinaia, Bușteni și in alte loca-
( lități au apărut magazine noi,
.’ care însumează aproape 10 000
ț mp suprafață utilă, ceea ce re-
l prezintă peste 10 la sută din to-
' talul spațiilor comerciale exis-
i tente. Concomitent, circa 100 de
, unități au fost complet sau par-
\ țial reamenajate. Lucrările s-au
< efectuat cu meseriași proprii și
) prin muncă patriotică. Acestea
l au fost dotate cu mobilier nou,
’ utilaje moderne. Astfel, numai
L în ultimul timp s-au distribuit
i unităților din Ploiești, Cimpina
1 și de pe Valea Prahovei frigo-
i rifere, niașini de înghețată, ro-
.’ boți de bucătărie, aparate de
ț marcat, motoscutere etc. în va-
i loare de aproape 9 milioane lei. 
i — Preocupindu-se permanent 
i de organizarea cît mai bună a
< muncii și de introducerea unor 
) forme moderne de desfacere a 
ț' mărfurilor — ne-a spus directo-

(Urmare din pag. I)

Este o mutație calitativă 
importantă a producției 
realizate in întreprinderile 
bucureștene. Acesteia i se 
mai adaugă insă și altele ; 
în răstimpul scurs pină a- 
cum din cincinal, in indus
tria Capitalei s-au econo
misit, in fiecare zi, 25 tone 
metal. 432 mii kWh ener
gie electrică, 668 tone de 
combustibil convențional, 
peste 16 mc material lem
nos : producția globală la 
1 000 lei fonduri fixe a 
crescut cu 260 lei : valoa
rea produselor realizate a- 
cum dintr-o tonă de metal 
a crescut, față de 1970, de 

tice ale Congresului al XI-lea, pe 
baza creșterii productivității mun
cii în toate ramurile de activitate, 
în anii care vin săptămîna de lucru 
va fi redusă treptat : ea va ajunge 
pînă la 44 de ore în cursul cinci
nalului următor și la -42—40 ore 
pină în 1990. Concomitent, vor fi 
create noi condiții pentru odihnă, 

tîrziat, în principal, din cauza nepri- 
mirii la timp a utilajelor. Dar suc
cesele arătate nu au dus la recupe
rarea integrală a rămînerilor în urmă. 
Condiția stringent necesară realizării 
acestui deziderat rămîne aceeași : li
vrarea în cel mai scurt timp posibil a

Un nou semna(.qL»,Scânteii" 
pe adresa unor furnizori 

de utilaj® tehnologice 
pentru Combinatul 

siderurgic din Galați

utilajelor restante, unele cu rol chele 
în punerea în funcțiune a noilor ca
pacități. Astfel, deși întreprinderea 
metalurgică din Aiud, întreprinderile 
bucureștene „23 August" și de mașini 
grele, întreprinderea „Progresul" 
Brăila și alte unități au onorat o 
bună parte dintre obligațiile contrac
tuale pe care le au față de C.S. Ga
lați, ele se află încă în restanță cu 
livrarea altor comenzi, la fel de im
portante, vitale chiar pentru desfă
șurarea mai accelerată a lucrărilor de 
montaj. De asemenea, „Balanța" Si
biu, „Uriio" Satu-Mare, întreprinde
rea de construcții de mașini Reșița 
au acumulat și ele întîrzieri în expe-

rul direcției comerciale județe
ne, tovarășul Ionel Miclăuș — 
astăzi funcționează la Ploiești, 
Cimpina și Sinaia 12 case și mi
crocase de comenzi, unele din 
ele aflîndu-se în apropierea sau 
chiar în incinta marilor unități 
industriale, cum ar fi întreprin
derea „Victoria“-Florești, „Do
robanțul" din Ploiești, Combina
tul petrochimic de la Brazi. De 
asemen&a, rețeaua din Ploiești 
s-a restructurat aproape com
plet. creîndu-se unități comercia
le care asigură un flux mai bun 
de vînzare către public.

încheiem aceste rînduri despre 
comerțul prahovean cu vestea 
că, în curînd. in cartierele „Cas
tor" din Ploiești și „Al. Cuza“ 
din Cîmpina se vor da în folo
sință două noi centre comercia
le, de unde locuitorii se vor pu
tea aproviziona cu produse ali
mentare și articole industriale 
de uz casnic și gospodăresc.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii" 

producției suplimentare: 28 miliarde lei
2,3 ori ; au fost puse în 
funcțiune 216 capacități de 
producție, din care 56 cu 
1—6 luni înainte de ter
men.

La capitolul producției 
fizice, 
peste prevederile planului 
stabilit pentru perioada 
1971—1974, realizarea a' 
23 000 tone laminate,, _apa- 
rataj electric de joasă 
tensiune in valoare de 664 
milioane lei. 400 de auto
buze, 360 000 anvelope, mij
loace tehnice de autoihati- 
zare și utilaje tehnologice 
pentru industria chimică în 
valoare de 400 și, respec
tiv, 200 milioane leij în

statistica prelimina.

total, o producție supli
mentară. de circa 28 mi
liarde lei, din care mai 
mult de jumătate realizată 
in 1974.

Dar paralel cu aceste a- 
daosuri de valori materia
le, aceeași statistică spune 
— atît cit poate ea să spu
nă, prin intermediul cî- 
torva cifr.e — că in aceeași 
perioadă s'a produs și o 
creștere de valori spiritua
le : in anii 1972—1974 au 
fost calificați .138 000 de 
muncitori, iar alți 100 000 
au absolvit cursuri de per
fecționare a pregătirii pro
fesionale.

Ascensiuni firești, pe

ceea ce înseamnă că oamenii mun
cii vor avea la dispoziție nu numai 
timp liber mai mult, dar și mai 
multe posibilități pentru a se re
conforta, a-și îngriji sănătatea și 
a-și reface capacitatea de muncă.

Consumarea efectivă a concediu
lui anual de odihnă și asigurarea 
unor posibilități cit mai favorabile 
de petrecere a acestui timp for
mează obiectul unor preocupări 
multilaterale pentru partid și stat, 
pentru sindicate și alte foruri din 
țara noastră. Consecință firească, 
numai în prezentul cincinal s-au 
investit în acest scop, din fondurile 
statului, peste 4,5 miliarde lei, nu
mărul locurilor de odihnă în prin
cipalele forme de cazare — hoteluri, 
moteluri, vile, cabane — ridieîn- 
du-se în prezent la circa 200 000, 
marea majoritate a acestora aflîn
du-se în perimetrul celor aproape 
150 de stațiuni balneoclimaterice de 
pe întinsul țării. An de an, bene
ficiază de această bază materială 
în dezvoltare tot mai mulți oameni 
ai muncii, numai în primele 10 luni 
ale acestui an numărul lor total 
trecînd cu mult peste 8 milioane.

Sindicatele, spre exemplu, au tri
mis la tratament și odihnă (cu bi
lete accesibile, ca preț, chiar și ce
lor cu venituri mici) : 384 000 de 
persoane în 1970 ; 452 000 în 1972 ; 
aproape 500 000 în 1974. Această 
formă de asigurare a odihnei și 
tratamentului urmează a se extinde 
în continuare, nrevăzîndu-se ca, în 
anul 1980, numărul celor trimiși la 
odihnă să ajungă la circa 800 000. 
Pentru satisfacerea solicitărilor, 
Uniunea Generală a Sindica
telor — pe lingă faptul că în 
fiecare an contractează un mare 
număr de locuri — desfășoară

dierea unor utilaje pentru obiecti
vele de investiții menționate.

Un alt neajuns ce trebuie lichidat 
de urgență îl constituie livrarea la 
.un nivel calitativ necorespunzător a 
unor utilaje și echipamente, ceea ce 
impune efectuarea de remedieri. 
Pentru aceasta trebuie intensificate 
preocupările unor unități, îndeosebi 
ale întreprinderilor „1 Mai" Ploiești 
și „Progresul" Brăila. $
; Este adevărat, eforturile' construc-Țf 
'torilor gălățeni dau bune rezultate, 
I.C.M.S. Galați dispunind de mari 
posibilități de montare grabnică a 
utilajelor restante. Un sprijin sub
stanțial îl acordă și beneficiarul, prin 
preluarea unor sarcini de montaj și 
prin impulsionarea livrărilor. Totoda
tă, tocmai pentru a se cîștiga timp, 
remedierea unor utilaje necorespun
zătoare calitativ se asigură în com
binat, De subliniat că și cele două 
ministere constructoare de mașini, 
de care depind unitățile furnizoare, 
se preocupă de luarea unor măsuri 
mai eficiente în vederea accelerării 
livrărilor. Tocmai de aceea, cunos- 
cîndu-se sarcinile deosebit de impor
tante ce le are de realizat' această 
mare unitate siderurgică in actualul 
cincinal și în cel viitor, aportul în
semnat pe care noile capacități îl vor 
avea la realizarea acestoi' sarcini, se 
impune în continuare inițierea unor 
acțiuni t mai energice pentru livra
rea în cel mai scurt timp posibil a 
utilajelor restante.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii"
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Constructorii 
craioveni la înălțime!

CRAIOVA (Prin telefon, de 
la Nicolae Băbălău). Harnicul 
colectiv de constructori din ca
drul Trustului, construcții in
dustriale Craiova a /Obținut, și 
in acest an, importante succese. 
La lucrările efectuate în jude
țul Dolj, prevederile de plan ale 
actualului cincinal au fost rea
lizate cu mult. înainte de ter
men, obținîndu-se pînă în pre
zent o producție suplimentară 
în valoare de 39 milioane lei. 
Angajamentele anuale au fost 
depășite la producția globală cu , 
21 milioane lei, iar la prețul de 
cost s-au realizat economii în I 
valoare de aproape 2 milioane 
lei. Susținute eforturi au depus 1 
constructorii craioveni și în di- | 
recția economisirii unor impor
tante cantități de materii pri- I 
me și materiale. Merită men- , 
ționată, de asemenea, strădania 
colectivelor de muncă ale trus- i 
tului pentru a pune in circuitul 
economiei naționale, înainte de 1 
termen, unele caoacități de pro- ( 
ducție la întreprinderea de osii 
și boghiuri Balș, la întreprinde- I 
rea „Integrata" — Slatina și al
tele.

multiple planuri. Ele au 
fost consemnate cu mîndrie 
și la recenta conferință a 
organizației municipale de 
partid, care a făcut o a- 
profundată retrospectivă a- 
supra activității desfășura
te de oamenii muncii din 
Capitală pentru înfăptuirea 
sarcinilor , trasate de Con
gresul al' X-lea și Confe
rința Națională ale parti
dului. Pe baza rezultatelor 
de pină acum, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvîntarea 
.rostită cu acest prilej, se

. poate spune că angajamen- ■ 
tele luate de ei se reali
zează cu succes. 

și direct un vast 
construire a unor 
natoriale proprii, de 
tate, cu baze moderne de tratament, 
în prezent, sindicatele dispun de 9 
asemenea complexe sanatoriale, cu 
aproape 5 000 de locuri în principa
lele stațiuni balneoclimaterice. Alte 
9 complexe, cu aproape 7 000 de 
locuri (reprezentînd un efort ma
terial de circa o jumătate de mi
liard) urmează să fie date în ex
ploatare pînă în 1980. Este vorba de 
mari complexe sanatoriale și de 
odihnă — la Băile Felix (2 com
plexe), la Băile Herculane, Covăs
iră, Predeal, Buziaș, Vatra Dornei, 
Borsec — de mai multe baze de 
tratament și alte dotări. Construc
țiile sindicatelor, ca și sumele cres- 
cînde ce se pun la dispoziție pen
tru a organiza odihna oamenilor 
muncii vor permite ca, In cincina
lul următor, ritmul mediu anual de 
creștere a trimiterilor să fie de 
peste 2 ori mai mare decît în ac
tualul cincinal.

Amintim, de asemenea, aici, că 
trimiteri la odihnă și tratament cu 
tarife reduse, accesibile categoriilor 
de solicitanți cu venituri mici, 
practică și Biroul de turism pentru 
tineret, Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Ministerul 
(pentru pensionari) și alte

Dar efortul, preocuparea 
organizarea plăcută și cu folos a 
concediilor de odihnă, a timpului 
nostru liber constituie — cum spu
neam — obiectul unei Întregi in
dustrii a vacanțelor. în acest sens, 
turismul aduce o contribuție 
ce în ce mai substanțială.

Litoralul românesc dispune

Unitățile agricole din județul Ar
geș au obținut anul acesta cele mai 
mari recolte în comparație cu anii 
precedenți. La grîu, cantitatea livra
tă la fondul de stat este mai mare 
cu 385 tone față de prevederi, iar 
Ia porumb — cultură care a ocupat o 
suprafață de 35 200 ha — producția 
planificată a fost depășită cu 50 kg la 
hectar. Nu sint cifre spectaculoase, dar 
față de condițiile din acest an, ceea 
qe s-a realizat peste plan înseamnă 
mult. Rezultate bune au fost ob
ținute și la culturile de orz și floa- 
rea-soarelui, depășindu-se cantitățile 
prevăzute a fi 
vindute. pe bază 
de •' contracte '"la 
fondul de stat. 
Sectorul legumi
col — care, cu 
nu prea mulți 
ani în urmă, era 
aproape inexis
tent, iar pen
tru aproviziona
rea populației se 
aduceau multe le
gume 
țele 
chiar 
tanțe 
— a 

se prelimină o

e-
matcă prevăzute pentru

din jude- 
limitrofe și 
de la dis- 
mai mari 

cunoscut o
amplă dezvoltare. 
Pentru prima da
tă în acest an s-a 
asigurat aprovi
zionarea popu
lației din produc
ție proprie și 
s-au valorificat 
peste 1 500 tone 
legume, verde
țuri și varză în 
alte județe.- în 
total, anul acesta 
producție de legume cu peste 8 600 
torie mai mare decit in 1973.

Bune rezultate au fost obținute și 
în sectorul zootehnic. De pe acum 
au fost realizate, în întregime, 
fectivele 
sfirșitul anului la vaci, oi, porcine 
și păsări. Datorită unui ansamblu de 
măsuri întreprinse din inițiativă or
ganelor județene de partid și agri
cole pentru îmbunătățirea furajării, 
îngrijirii și adăpostirii animalelor, 
procentul de natalitate la vaci a 
crescut cu 4 la sută, iar pierderile 
s-au redus. Ample acțiuni s-au 
desfășurat pentru organizarea în- 
grășătoriilor și creșterea animale
lor Ia greutăți cît mai mari. De re
marcat este faptul că pește 85 la sută 
din tineretul taurin 
calitatea întîi 
die mai mare cu 60 de kg față de 
anii anteriori. ~ „î
organizării pe baze tehnologice mo
derne a îng'rășătoriilor de bovine.

Realizările obținute în acest județ, 
unde predomină solurile podzolice 
sărace și acide, se datoresc măsuri
lor organizatorice și tehnice aplicata 
cu migală și pasiune de către agri-

a fost livrat la 
o greutate me-și la

Este un rezultat al

(Urmare din pag. I)

re- 
lei, 
de 
va 
lu-

La Câclulata

circa 120 000 locuri de 
teluri, sanatorii, vile, 
mii de locuri sint în 
fii, în localitățile montane, balneo
climaterice, cabane. Investițiile ma
sive continuă, ele fiind în ^.prezent 
orientate prioritar (aproxiniativ 50 
la sută) spre stațiunile balneocli
materice și de munte. Stațiunile de 
pe Valea Prahovei și a Oltului, Po
iana Brașov, Băile Herculane și 
Felix, Covasna, Pucioasa, Tușnad, 
Buziaș, Moneasa, Vatra Dornei și 
altele își vor dezvolta mult baza 
hotelieră, de alimentație publică, 
de tratament șl de agrement. Va 
Începe dezvoltarea în etape a unor 
noi centre moderne de turism de 
munte — ca Bîlea-Arpaș (pe traseul 
Transfăgărășanului), Semenic și 
Muntele Mic (în Munții Banatului),

cazare In ho- 
Alte zeci de 
interiorul tă

pedologică a solului, de 
cu îngrășăminte naturale 
de combatere a buruie- 

aplicarea erbicidelor etc.

cultorii argeșeni. Comitetul județean 
de partid a analizat, în mâi multe 
rînduri, problemele creșterii produc
ției agricole, a urmărit cum se a- 
plică măsurile stabilite și programe
le întocmite de către specialiști. A- 
mintim programele de cartare agro- 
chimică și 
fertilizare 
și chimice, 
nilor prin _____  ________ __
în prezent, este în lucru un program 
de rotație a culturilor pe o perioa
dă de minimum 4 ani. Mult au con
tribuit la sporirea producției extin-
8 s

■ IH................■ „..J .

PORNIND DE LA REZULTATELE
DIN ACEST AN:

e®Agricultorii argeșeni 
pregătesc producții 
si mai bune în 1975 1

a

Două milioane de oameni ai muncii

noului
Lotru)
fel de 
pentru 
cultură

Vidra-Voineasa (în zona 
centru hidroenergetic de pe 
și altele.

Adăugind preocuparea la 
atentă a numeroase foruri 
a se asigura accesul larg Ia
și activități recreative (rețeaua de 
instituții culturale și sportive — 
teatre, cinematografe, case de cul
tură, universități populare, biblio
teci, cercuri și formații artistice de 
amatori, baze sportive etc., etc.) 
avem în față un tablou al grijii pe1 
care partidul și statul o manifestă 
pentru ca toți oamenii muncii să-și 
petreacă în mod reconfortant și in
structiv concediul de odihnă anual, 
repaosul de la sfirșitul săptămînii, 
timpul liber de după orele de 
muncă.

AI. PLĂIEȘU

y
spiritului lor de inițiativă, la parti
ciparea lor activă 
turor lucrărilor în 
zătoare.

Rezultatele bune 
an pot fi și trebuie să fie mult de
pășite. Aceasta este convingerea a- 
gricultojilor din județul Argeș, care 
continua intens pregătirile pentru a 
pune in valoare rezervele mari e- 
xistente în vederea, creșterii produc
ției vegetale și aniinale. Pornind de 
Ia rezervele reale de care 
unitățile agricole au înscris

■ irurile de producție ne anul 
1974—1975 
tori: care 
bază

ia executarea tu- 
condiții corespun-
obținute In aceșt

în 
toamnă 

s-au 
cu 

orz,

dispun, 
in pla- 
agricol. 
indica-’ 
au laj 

realizările» 
de pînă acum, po
sibilitățile nou 
create prin extin
derea mecanizării 
și chimizării, a 
lucrărilor de îm
bunătățiri funci
are etc. Esențial 
este că oamenii 
satelor Se preo
cupă de pe acum 
de asigurarea tu
turor condițiilor 
pentru a realiză 
sarcinile prevă
zute în planurile 
de producție. Se 
poate aminti, de 
exemplu, că 
această 
56 610 ha 
însămînțat 
griu, secară, 
plante furajere și 
legume, pe un 
teren bine pregă
tit, fertilizat cu 

îngrășăminte chimice și natu
rale. Aceste culturi se dezvoltă
bine. Concomitent, au fost efectuate 
arături pentru culturile de primă
vară pe întreaga suprafață prevăzu
tă și au fost încorporate in sol in-( 
semnate cantități de îngrășăminte. .

Pentru sectorul zootehnic au fost 
asigurate, cantități de furaje mai 
mari decît în anii precedenți. O ac
țiune inițiată de organele de partid 
și agricole județene, pentru a com
pensa deficitul de fin prin însilo- 
zarea unor cantități mai mari de 
nutrețuri, creează premise pentru fu
rajarea normală a • întregului efectiv 
de animale pînă la' primăvară. Fap
tul că sint asigurate condiții superi
oare în comparație cu anul trecut 
pentru dezvoltarea culturilor semă
nate în toamnă constituie un îndemn 
pentru a intensifica pregătirile in 
vederea obținerii unei producții mai 
mari în anul viitor, atît în sectorul 
vegetal, cit și în zootehnie. După 
cum se vede, agricultorii argeșeni au 
pornit pe o cale bună și le dorim 
spor la drum.

Horea CEAUȘESCU

cincinal, o retribuție medie lunară 
de peste 1 950 lei, față de 850 lei 
in 1960, cu circa 100 lei mai mult 
decît retribuția medie lunară stabi
lită pentru 1975 în prevederile ini
țiale ale cincinalului.

Proiectele de Program și de Di
rective ale Congresului al XI-lea al 
partidului prevăd dezvoltarea puter
nică și modernizarea forțelor de pro
ducție, sporirea in ritmuri înalte a 

' venitului național, pe această bază 
urmind să se asigure, în continuare, 
majorări periodice ale retribuției tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii, în concordanță cu prevederile 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării. Ca urmare 

. a acestor majorări ale retribuțiilor 
nominale și a încadrării prețurilor 
pentru bunurile de consum în pre
vederile de plan, se va obține o 
creștere a retribuției medii reale cu 
13—20 Ia sută în 1980 față de 1975. 
Sint prevederi de o maximă impor
tanță. care stimulează colectivele de 
oameni ai muncii in obținerea unor 
rezultate superioare in fiecare sec
tor de activitate, pentru sporirea efi
cienței economice și creșterea venitu
lui național — sursă sigură de ri
dicare continuă a nivelului de trai, a 
bunăstării întregului popor.
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O chemare, un îndemn al secretarului general al partidului care 

a găsit profund ecou în mințile și inimile tuturor, un angajament

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
r

Dovezi ale uriașei
forțe de creație

a clasei muncitoare,
a poporului nostru

în patru ani din cincinalul 1971—1975, Ia un șir 
de indicatori fundamentali care caracterizează 
dezvoltarea economică a tării s-au atins ritmuri 
medii anuale de creștere superioare celor prevă
zute initial.

Ritmuri medii anuale de creștere
(în procente)

a! 
oii

Io:

Prevederi din Direc
tivele Congresului 

al X-lea

Realizări 
preliminate 
pe 4 ani

® Venitul național 7,7- 8,5 12,1
® Producția globală

industrială 8,5- 9,5 13,7
® Producția globală

agricolă (față de
media pe anii
1966-1970) 28 -31 30

© VENITUL NAȚIONAL ESTE CU peste 58 la
SUtă MAI MARE în

• .—hVOr
1974, față de 1970.

L. ® INVESTIȚIILE totale în economia națională, în
perioada 1971—1974, însumează 413 miliarde

as

1

în patru ani - suplimentar

patru miliarde lei

producție

de

Ritm de creștere superior

cu 3 la sută prevederilor

cincinaluluiei întreg®! popor

ANGAJAMENTUL
/

PRINDE VIATĂ9
ECONOMIA FORESTIERĂ Șl MATERIALELE 

DE CONSTRUCȚII

,r

gpMI

w - '

în marea întrecere socialistă în 
cinstea celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, unitățile Mi
nisterului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții au 
înregistrat remarcabile realizări 
în efortul de îndeplinire în mod 
exemplar a sarcinilor de plan 

termen. Astfel, prin valorificareape acest an, a cincinalului înainte ... .. . ___ .__
mai bună a masei lemnoase exploatate, în produse cu grad superior de 
prelucrare, valoarea obținută dintr-un metru cub de masă lemnoasă 
exploatată este in anul 1974 de 1135 lei, comparativ cu 900 lei în 1970. 
Succese notabile consemnăm și în privința utilizării mai bune a deșeu
rilor, ca materie primă în producția industrială, pentru plăci din lemn 
și celuloză. Dacă în 1970 erau utilizate, în acest scop, abia 21 la sută din 
deșeuri, acum ele sînt valorificate în proporție de 40 la sută. Producti
vitatea muncii pe lucrător — pe ansamblul întregului minister — s-a 
realizat, în anul celui de-al XI-lea Congres al partidului, cu o depășire ' 
importantă față de sarcini. Comparativ cu prevederile cincinalului ac
tual, producția globală industrială pe 4 ani — pe minister — a fost 
realizată încă de la 20 noiembrie a.c., cu un avans de 41 zile, astfel că 
pină la finele anului se va obține suplimentar o producție globală in
dustrială în valoare de circa 4 miliarde lei.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI-UNELTE 
Șl ELECTROTEHNICII

l®5, ceea ce depășește de peste 2 ori volumul inves

tițiilor realizate în anii 1961—1965.

® AU INTRAT IN FUNCȚIUNE circa 1600 

obiectiv© și capacități de producție 
industriale și agrozootehnice mai importante, în trei 
ani și 10 luni din cincinal.

© PRODUCȚIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI A 
CRESCUT cu circa 85 la SUtă în perioada 1971 

— 1974, față de 72—76 la sută, cît s-a prevăzut în Di
rective pentru întregul cincinal, dezvoltîndu-se îndeo
sebi electrotehnica, electronica, mecanica fină și op
tica, precum și producția de mașini-unelte.

® FORȚA ENERGETICĂ A ȚĂRII A SPORIT cu 
peste 3 000 MW, în patru ani din cincinal, ceea 

ce reprezintă circa o treime din întreaga 
putere a centralelor electrice.

• In 100 de zile din acest an se rea' 
lîzează întreaga producție industri
ală a anului 1965.

© INDUSTRIA PRODUCE IN 1974, COMPARATIV 
CU ANUL 1965 s

— Oțel — de circa 2,5 ORI mai mult
— Motoare electrice — de peste 4 ORI mai multe
— Tractoare — de aproape 3 ORI mai multe
— Fire și fibre chimice — de circa 8 ORI mai

multe
— îngrășăminte chimice — de peste 6 ORI mai 

multe
Ciment — de aproape 2,5 ORI mai mult 
Tricotaje — de 3 ORI mai multe
Televizoare — de 4,5 ORI mai multe

- ------------ ...... -------------- - .--------------------------- ;----------------------------- 
.ț ,s owxiSvp'm g. ’■ 1 .

D/n ^gGhti^lde^lucru a secretaruftiî^tferieral 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

W’ r V

Oamenii muncii din industria 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii raportează ce
lui de-al XI-lea Congres al 
partidului că în perioada 1971— 
1974 ritmul mediu anual de 
creștere a producției globale este 
de 22,7 la sută, față de 19,8 la

sută cît este prevăzut în planul cincinal. Ritmuri mai înalte de dezvol
tare au înregistrat subramurile : mașini-unelte — 35,2 la sută, mecanică 
fină și .optică — 30,8 la sută, electronică — 24,5 la sută.

Prevederile pe patru ani aj.cincinalului au. fost realizate la 18 no- 
iefobqe a.c. și se prelimină, obținerea pînă Ia șfirșitul . anului 1975 a 
unei producții globale suplimentare de,'aproape'9 miliarde Iei. Aceste 
rezultate au fost înregistrate în condițiile punerii în funcțiune a 160 
de capacități de producție noi, unele în avans față de termen, și ale 
creșterii productivității muncii în întreaga ramură, intr-un ritm de 8 
Ia sută pe an. De la începutul cincinalului și pînă acum au fost intro
duse în fabricație peste 2 000 de produse noi, ponderea valorii produ
selor noi și modernizate din totalul, producției globale reprezentînd 
peste 60 la sută.

T

5ll
!

Stilul de muncă distinct și 
precis conturat încă de la 
Congresul al IX-Iea al parti
dului — de a dialoga con
tinuu, neîntrerupt cu cadre
le de partid, cu masele largi 
populare, cu întregul popor 
— stil devenit o practică cu
rentă, permanentă, urmări
tă și aplicată sistematic de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a manifestat 
cu o amploare considerabil 
sporită după Congresul al 
X-lea ai partidului. Un ase
menea mod de conducere, 
bazat pe aprecierea exactă, 
corectă, nedeformată a stă
rilor de lucruri, pe exami
narea lor directă, la sursă, 
împreună cu masele largi 
de oameni ai muncii, pe 
cercetarea diferitelor pro
bleme din unghiuri de ve-

dere multiple, evitîndu-se 
unilateralitatea, a generat 
mutații calitative radicale 
în însuși conceptul știin
ței conducerii, cu conse
cințe profund pozitive pen
tru perfecționarea organi
zării conducerii și planifi
cării vieții economico-so- 
ciale, pentru îmbunătățirea 
cadrului instituțional al sta
tului, pentru desfășurarea 
întregii activități de forma
re a omului nou; tocmai 
prin dialogul fertil cu toți 
oamenii muncii au crescut 
considerabil forța și capaci
tatea organizațiilor de par
tid de a conduce cu tot mai 
mari succese activitatea e- 
conomico-sociaiă din ce în 
ce mai complexă. Numărul 
considerabil al vizitelor de 
lucru efectuate în acești ani, 
ce situează, de fapt, „biroul

de lucru", centrul de greu
tate al muncii conducerii 
partidului, a secretarului 
general pe teren, în fabrici 
și uzine, pe șantiere și o- 
goare, în școli și laboratoa
re au sădit trainic în con
știința milioanelor de cetă
țeni ai Romanici convin
gerea că partidul nostru își 
elaborează politica sfătuin- 
du-se continuu cu ei, cu po
porul. Această fermă con
vingere sudează unitatea 
întregului popor în Jurul 
partidului, cimentează co
eziunea societății!, a tutu
ror membrilor ei, fără deo
sebire de naționalitate, face 
ca partidul și poporul să fie 
de nedespărțit, în stare să 
aducă la îndeplinire sarcini 
oricît de mari și complexe, 
să biruie orice greutăți.

450 de obiective

economice noi

Formațiile de constructori și 
montori ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale au reali
zat, anul acesta, mai bine de 
450 de obiective importante. Un 
număr de 26 de capacități au 

înainte de termenele prevăzute defost puse în funcțiune cu 1—12 luni ____ _
grafice. în primele 20 de zile ale lunii noiembrie au început să pro
ducă alte' capacități, printre care și cel de-al treilea cuptor de 50 
tone al întreprinderii de oțeluri aliate din Tîrgoviște, primul grup de 
forjare-matrițare al întreprinderii de utilaj chimic din Rîmnicu-Vîl- 
cea, cea mai mare linie de ciment din țară Ia FienL în zilele cînd la 
București șe vor desfășura lucrările marelui forum al comuniștilor, 

j- . - .................capacitățiconstructorii vor preda beneficiarilor încă 20 obiective și 
de producție.

Se construiește „Relon V" „Dinastia" relonulul
__________ .... ' se lărgește continuu.

românesc 
_ ____ Cel mai

tînăr membru al acestei dinas
tii este „Relon V“, obiectiv ale cărui lucrări de construcție au început 
pe platforma chimică Săviriești. Noua unitate este prevăzută cu o ca
pacitate importantă de fire textile rotosetate și asigură o valorificare 
superioară a materiei prime indigene, pentru reducerea importului, și 
va satisface în mai mare măsură cerințele industriei noastre ușoare 
cu fire textile chimice.

»

lată cîîeva date succinte care ilus
trează dialogul purtat cu poporul după 
Congresul al X-lea, de secretarul gene
ral al partidului.

Din luna august 1969 pînă în prezent, 
tovarășul Nfcotae Ceaușescu, împreună 
cu. alți conducători de partid și de stat, 
a efectuat:
- 118 VIZITE DE LUCRU ÎN TOATE 

JUDEȚELE ȚĂRII;
- 44 VIZITE DE LUCRU ÎN CAPITALĂ, 
în cefe 176. vizite, întreprinse în 75

• de orașe ale țării, secretarul general al 
partidului a analizat împreună cu cadre 
de partid, cu specialiști și cadre de con
ducere, cu cetățeni numeroase probleme 
ale activității economico-sociafe și cul
tural-educative, în

- 320 DE ÎNTREPRINDERI INDUSTRIA
LE Șl ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII;
- 85 DE UNITĂȚI AGRICOLE;
- 120 DE OBIECTIVE SOCIAL-CULTU- 

RALE;
- 44 DE UN5TĂTÎ ȘCOLARE, INSTITU

TE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR Șl DE CER
CETĂRI ;

- 32 DE EXPOZIȚII.
în aceeași perioadă, din inițiativa to

varășului Nicolae Ceaușescu au fost or
ganizate la nivel național 50 de confe
rințe și consfătuiri, reunind activiști de 
partid, specialiști și oameni ai muncii 
din toate sectoarele și compartimentele 
vieții social-economice

De două ori mai multe decît în 1973. Unitățile Minis- 
___________________________ terului Industriei Chimice și-au 

depășit piuă acum sarcinile pla- 
prOdUSe chimice la export fiului de export cu aproape 400 

de milioane lei, estimîndu-se că 
în acest an valoarea tuturor ex

porturilor va fi de două ori mai mare decît în 1973. în nomenclatorul 
de export al acestei ramuri sînt înscrise astăzi 700 de produse care se 

.......................... — - - • subliniat că produsele industriei 
în totalul exporturilor românești.

expediază în circa 100 de țări. De 
chimice reprezintă acum 13 la sută

Suplimentar — 30 de mii

tone laminate.

Centrala de prelucrări metalur
gice București raportează înde
plinirea {Jianului la producția 
globală industrială pe primii pa
tru ani ai cincinalului, obținind 
căror valoare depășește 200 mi- 
mii tone laminate finite pline,

)

în anii actualului cincinal, industria orașului Tîrgu-Mureș a cunoscut o amplă și puternică dezvoltare. Sugestivă este, în acest sens, șl imaginea de mai sus, care prezintă o parte din 
platforma Industrială a orașului, în plin proces de creștere șl modernizare

în 10 luni peste prevederi produse a
lioane lei, concretizate în peste 30 .............. ........ ....
peste 6 mii tone sîrme trefilate din oțel, precum și alte produse 
deosebit de utile pentru economia națională.

Din GorL muri cantități de Oglinda activității la zl a cimen- 
tiștilor gorjeni relevă, în con
dițiile realizării integrale a sar
cinilor de producție, importante 
cantități de produse obținute 
peste plan, între care 15 000 tone 

ciment, 209 000 mp plăci din azbociment, 104 km tuburi, peste 1 milion 
_x-x_._. realizări, pe care le închină Con-

ciment peste plan

cărămizi ceramice și alte asemenea 
greșului partidului.

La Brăila s-au produs

2 miliarde kWh

energie electrică
4

Nu au trecut decît un an și două 
luni de cind a fost pus în func
țiune, la termocentrala Brăila, 
primul grup cu o putere insta
lată de 220 MW. De atunci au 
mai fost montate încă două 
grupuri de aceeași putere. De 
la 1 ianuarie 1974 și pînă în

prezent, energeticienii de pe platforma brăileană au pulsat în sistemul 
energetic național 2 miliarde kWh, depășind producția globală cu 82 
milioane lei și realizînd 50 000 tone economii combustibil convențional. 
Adăugind și cele 233 milioane kWh produse aici anul trecut rezultă 
că, intr-un interval de timp relativ 
mai multă energie electrică decît

Autoturismele de teren în

scurt, Brăila a produs de două ori 
întreaga Românie a anului 1838.

H|
||

OH fflJn
50 de țări

Pe porțile cunoscutei întreprin
deri mecanice Muscel din 
Cîmpulung a ieșit cel de-al 
90 000-lea autoturism de teren 
realizat de Ia începutul fabri
cației. Concomitent cu efortu

rile depuse în această perioadă pentru continua sporire a producției, 
harnicul colectiv al uzinei s-a preocupat și de modernizarea ei. De-a 
lungul anilor, aici au fost realizate autoturismele de teren I.M.S.-57, 
I.M.S.-59, M-46, ARO-240 și ARO-241, urmînd ca în ultimul an al ac
tualului cincinal să mai fie introduse în fabricația de serie tipurile 
ARO-244 și ARO-241 modernizat. Datorită caracteristicilor lor tehnico- 
funcționale superioare, autoturismele de teren românești, produse la 
Cîmpulung, s-au făcut cunoscute și apreciate in peste 50 de țări ale 
lumii, unde ele se exportă.

k
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superiori 
Educației 

Afacerilor 
conducerii

Socialiste și
Externe, reprezentanți ai
Uniunii ziariștilor, precum și men- 
bri ai Ambasadei R. D. Vietnam la 
București.

apropiatului Congres

O Manifestări

m cinstea

PARTIDULUI - 
CÎNTUL Șl VERSUL

o La clubul E.M« Deva, numeroși 
mineri au luai pacte la expunerea, 
însoțită de proiecții, „Conceptul de 
societate socialistă multilateral 
dezvoltată, in documentele Congre
sului al XI-lea". Minerii au vizio
nat în continuare spectacolul „Par
tidului — cintul și versul", susținut 
de un colectiv al Teatrului de es
tradă Deva.

zătoare a realizărilor din domeniile 
sculpturii și picturii monumentale 
românești. Se întilnesc aici opere 
inspirate din trecutul patriei noas
tre, din istoria ei mai nouă, din 
munca avintată, constructivă a po
porului. Atrag în mod deosebit a- 
tenția monumentul din Lupeni, 
opera sculptorului I. Irimescu, cel 
al lui Mircea cel Bătrin de I. Ja
lea, monumentul ostașului român 
de la Cărei de Vida Geza.

Vizita delegației de deputați
si științifice intre România si R. D. Vietnam t I * • ai Bundestaguiui R. F. Germania

o „împreună cu participants la 
cel cle-al XI-lea Congres al parti
dului — dezbatem și adoptăm pro
gramul viitorului comunist al pa
triei" — se Intitulează o altă ac
țiune cultural educativă, începută 
în județul Neamț. Programul pre
vede acțiuni diverse menite să asi
gure în timpul desfășurării lucră
rilor Congresului al XI-lea al 
partidului o informare operativă a 
maselor de oameni ai muncii, intre 
care vizionarea și audierea in co
lectiv a emisiunilor de radio și te
leviziune. (Ion Manea).

o Aproape 150 de lucrări din opera 
atit de bogată a graficianului Mi
hail Gion — constituind o adevă
rată retrospectivă — sînt expuse 
la Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România.

desfășoare interesante activități po
litico-educative dedicate apropiatu
lui Congres. Astfel, in garnizoana 
Iași au avut loc întîlniri ale mili
tarilor cu vechi militanți ai parti
dului, care au’ evocat momente de 
seamă ale activității comuniștilor 
din perioada ilegalității, din anii 
revoluției și construcției socialiste. 
La Casa centrală a armatei, cu con
cursul unor muzeografi, s-a ținut 
scara tematică „Bucureștiul la cel 
de-al XI-lea Congres al partidului", 
iar la casele armatei din Ora
dea, Tg. Mureș etc. s-au organi
zat montaje literar-muzicale, re
citaluri de poezie.

FESTIVALURI ARTISTICE

<s Sub genericul „Congresului — 
inima și versul", timp de o săptă- 
mină in municipiul Sighetu-Mar- 
mației se desfășoară un concurs 
de poezie patriotică și revoluționa
ră închinată Congresului al XI-lea 
al partidului. La concurs participă 
poeți, recitatori și culegători de 
folclor din municipiu și din comu
nele suburbane. (Gheorghe Susa).

o în comuna Florești-Stoenești a 
fost redeschis în palatul în stil brîn- 
coveneăc, recent renovat, Muzeul 
de etnografie și artă populară al 
Cimpiei Dunării, intr-o nouă con
cepție de organizare și expunere. 
La festivitate au participat tovară
șii Constantin Drăgan, prim-secre- 
tar șl Comitetului județean de 
partid Ilfov. loan Jinga., vicepre
ședinte al 
Educației 
folcloriști, 
cuitori ai

Consiliului Culturii și 
Socialiste, etnografi și 
un mare număr de 
comunei. (AI. Brad).

lo-

din 
ex-

MUZEE, EXPOZIȚII
® O selecție de peste 200 de lucrări 

de artă plastică este expusă, înce- 
pind de vineri, la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România. 
Pictori, sculptori, graficieni din di
verse generații sînt prezenți cu o- 
pere realizate în ultimii ani în 
care sint transfigurate artistic pro
fundele transformări economico, 
sociale, culturale din țara noastră, 
sînt surprinse trăsăturile omului 
nou, constructor al socialismului. 
Autorii lucrărilor sint nume repre
zentative ale plasticii noastre — 
pictorii C. Baba, Al. Ciucurencu, 
Brăduț Covaliu, H. Catargi, V. Al- 
mășanu, I. Sălișteanu, I. Pacea, 
C. Piliuță, sculptorii I. Jalea, I. Iri- 
mescu. Vida Geza, B. Caragea, 

,1. Vlasiu, P. Vasilescu, C. Lucaciu, 
^graficienii GhDIvaiicencQp'M.i Ghir- 
„noagă și alțiin-iiufovroh ji’t.to.w. «!«.« 
-r IA JLH lolulcln

® Expoziția deschisă în aceeași zi 
în sala Dalles oferă prin interme
diul fotografiei o imagine cuprin-

X___________________

• La galeriile „Victoria" 
Brașov a avut loc vernisajul 
poziției omagiale de artă plastică 
„Realitatea — supremul argument 
al artei". Organizată de filiala Bra
șov a Uniunii artiștilor plastici, ex
poziția cuprinde lucrări izvorîte din 
realitatea vieții noastre,de zi cu 
zi. Expun un număr de 40 de ar
tiști plastici brașoveni. Deschide
rea expoziției. a avut loc în pre
zența tovarășului Virgil Trofin, 
prim-seCretar al Comitetului jude
țean de partid Brașov, a membri
lor biroului comitetului județean 
de partid, a unui numeros public. 
(Nicolae Mocanii).

O Aflată la cea de-a 5-a ediție, 
luna culturii „Tezaur prahovean" 

■a fost dedicată, anul acesta. Con-, 
greșului al XI-lea al partidului. 
Manifestările cultural-artistice, care, 
timp de 30 de zile se vor desfă
șura în orașele și satele județu
lui. cu participarea a mii de ar
tiști amatori, formații corale și de 
dans, orchestre de muzică popu
lară și simfonică, au fost inaugu
rate prin vernisajul expoziției ju
dețene de artă plastică, „Omagiu 
partidului". După vizitarea expo
ziției, cei prezenți au' participat la 
un concert festiv susținut de co
rala „Paul Constantinescu" 
latului 
stantin

...... a Pa-
culturii din Ploiești. (Con- 
Căpraru).

casele de cultură orășeneștiO La .
și căminele culturale din județul 
Argeș au început o suită de ma
nifestări, sub genericul „Să urce 
națiunea spre comunism în zbor". 
Programul cuprinde expuneri pe 
teme izvorîte din proiectele de do
cumente care vor fi supuse aprobă
rii apropiatului Congres, simpozi
oane. expoziții, spectacole prezen
tate de ansambluri de amatori, seri 
literare, gale de filme documen
tare ele. (Gh. Cirstea).

• în sălile Muzeului de artă din 
Cluj-Napoca s-a deschis expoziția 
de artă plastică „Omagiu celui 
de-al XI-lea Congres al partidului". 
Sint expuse 36 de lucrări de pic
tură și grafică dintre cele mai re
prezentative realizate de artiști a- 
matori clujeni între cele două con
grese ale partidului nostru. La fes
tivitatea de deschidere ap partici
pat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, • artiștU'- 
plastici, numeroși iubitori' de 
studenți. (Alex. Murcșan). -v' w?

e In unitățile și instituțiile de cul
tură ale armatei continuă să se

® Municipiul Rm. Vilcea a găz
duit cea de-a patra ediție a am
plei manifestări culturale „Decada 
artei culte". La reușita programu
lui. dedicat celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., și-au dat concursul 
formații artistice locale, precum și 
colective ale conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" și Teatrului de 
operetă din București. Intre,.pma-,.. 
nifestărițe „care s-au bucurat; ide w m 
larg rșucces de public,. .po.tâiT)... cop-,,- 
cursul și cfestivalul de-'poezie' pa- , 
triotică, concertele sirhfonice, ex
pozițiile de carte politică și artă 
plastică ș.a. (I. Stanciu).

■

o

„REVISTA ECONOMICĂ"

nr. 23/noiembrie 1974

— Contribuția epocală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la făurirea 
istoriei contemporane a României. 
Realegerea tovarășului % Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general — 
chezășia înaintării țării noastre spre 
orizonturile comunismului (dr. Ma- 

p ria D. Popescu).
Revista publică articolele : Poli

tica de industrializare a României 
socialiste (Emil Drăgănescu, mem
bru ah Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, 
președintele C.S.P.) ; Partidul co
munist — centrul vital al națiunii, 
noastre socialiste (Gh. P. Apostol); 
Procesul ascendent de ștergere a 
deosebirilor esențiale dintre sat

Marin Ro
și soluțiile 
forțelor de

______... _______..... Programului 
P.C.R. (prof. univ. dr. Ion Blaga) ; 
Așezarea principiului repartiției co
muniste pe baze realist-științifice 
(H. Culea) ; Perfecționarea condu
cerii și organizării unităților eco
nomice (prof. univ. dr. ing. M. Du
mitrescu) ; Economie și ecologie 
(prof. univ. dr. Sergiu Tamaș) ; 
Consecințele agravării inflației ; 
Eroziunea puterii de cumpărare a 
monedelor capitaliste (dr. Constan
tin Bichi) ; R. P. Mongolă : Bilanț 
al unei jumătăți de secol ÎN. Po
pov).

și oraș 
pescu) ; 
problemei 
producție,

(prof. dr.
Conținutul 
amplasării 
in lumina

10,00
10,20
10,45

10,55
11,00

16,25
18,00

18,50
19,10

20,00

Micii meșteri mari. 
Concertul micilor talente. 
Rapsodul ăstei țări mă știu. 
Gheorghlța Mălescu și Con
stantin Bănacu din Bărbă- 
tești-Vîlcea și Panseluța Stan 
din Boișoara-Vîlcea.
Publicitate.
Film artistic : „Explozia" — 
producție a studioului „Bucu
rești".
Telex.
Închiderea programului. 
Telex.
Caleidoscop cultural-artistic
— emisiune de informație șl 
actualitate literară, teatrală, 
cinematografică și plastică. 
Magazin sportiv.
Muzică și dansuri populare. 
Cetățile chimiei — film TV. 
ce înfățișează procesul valo
rificării superioare a bogății
lor soluldi și subsolului țării 
noastre.
Teleglob.
Lumea copiilor : „Partid
Iubit, îți mulțumim" — mon
taj llterar-muzical-coregrafic. 
Telejurnal o Mandatul de 
azi pentru viitorul comunist 
al patriei.'
Trofeul „Carpați" la handb'al 
feminin : România — U.R.S.S. 
(repriza a 
ne directă
In cinstea 
.Congres al
comunist — o ardere aparte"
— poem literar-muzical-core- 
grafic.
Teleenciclopedla. / 
lntîlnlrea de sîmbătă seara — 
Magazin muzlcal-distractiv. 
Telejurnal.
Săptămlna sportivă.

II-a). Transmisiu- 
de la Ploiești, 
celui de-al XI-lea 
partidului. „Timp

21,00

La- 22 noiembrie a fost semnat, la 
Ministerul Afacerilor Externe, Pro
gramul de schimburi culturale și ști
ințifice dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Democrate Vietnam pe anii 
1974—1975. Documentul stipulează 
dezvoltarea schimburilor de cadre 
didactice, studenți și materiale docu
mentare din domeniul învățămîntu- 
lui, vizite reciproce de oameni de 
artă, schimburi de cărți, organizarea 
de gale de filme și alte acțiuni cul
turale, lărgirea cooperării în dome
niile presei, radioteleviziunii, sănă
tății etc.

Din partea guvernului român, pro
gramul a fost semnat de Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea guvernului 
R. D. Vietnam de Nguyen Thanh Ha, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, care au rostit cu acest prilej 
scurte alocuțiuni. La festivitatea sem
nării au luat parte Traian Pop, ad
junct al ministrului educației și în-, 
vățămîntului, funcționari 
din Consiliul Culturii și 

Ministerul

Ion Pățan, viceprim-mi-Vineri, 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, a pri
mit delegația de deputați ai Bun
destaguiui Republicii Federale Ger
mania, membri ai Comitetului pentru 
colaborarea europeană și internațio
nală.

Abordîndu-se aspecte ale relațiilor 
economice dintre cele două, țări, în 
cursul întrevederii a fost exprimat 
interesul comun pentru inițierea de 
noi acțiuni menite să contribuie la 
dezvoltarea și diversificarea colabo
rării și cooperării dintre România și 
R.F. Germania.

La primiri a asistat ambasadorul 
R.F. Germania la București. Erwin 
Wickert.

Ieri s-a inaugurat la Tîrgoviște
a.

Casa de cultură a sindicatelor
TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 

„Scînteii", Constantin Soci). — Sute 
de tîrgovișteni au participat ieri la 
un eveniment deosebit pentru viața 
orașului lor — inaugurarea casei de 
cultură a sindicatelor, impunător 
edificiu . social-cultural. La festivi
tatea inaugurării au fost prezenți 
tovarășul Ion Stănescu, prim-secre- 
tar al .Comitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R., Constantin Mîndreanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., membrii biroului comitetu
lui județean de partid, numeroși 
activiști de partid și de stat. Noul 
lăcaș de cultură, considerat de arhi- 
tecți ca una dintre cele mai reușite 
lucrări de acest fel din țară, dispune 
de o sală de festivități cu 600 locuri, 
bibliotecă, săli de lectură, de repe
tiții și de dans, de numeroase alte

spații destinate proiecțiilor cinema
tografice, audițiilor muzicale, cercu
rilor aplicative, actorilor. în cuvîntul 
rostit cu prilejul inaugurării casei 
de cultură a sindicatelor, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid a felicitat călduros pe con
structori — I.C.M. Dîmbovița, pe ce
lelalte unități care au participat la 
lucrări — întreprinderea de decora- 
țiuni București, „Marmura" Simeria 
și I.L.L. Dîmbovița — care, respec- 
tîndu-și angajamentele asumate în 
cinstea celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, au adăugat orașului Tîr
goviște o nouă așezare social-cultu- 
rală. Cu prilejul inaugurării casei de 
cultură a avut loc un spectacol fes
tiv închinat marelui forum al comu
niștilor români.

★
în cursul aceleiași zile, președin

tele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, Ni- 
colae Giosan, a primit delegația de 
deputați ai Bundestaguiui R. F. Ger
mania, membri ai Comitetului pentru 
colaborare europeană și internaționa
lă, condusă de Erwin Lange, deputat 
al P.S.D.G., președintele comitetului, 
care a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire au luat parte Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Roman Moldovan, membru al Con
siliului de conducere al Grupului 
parlamentar român pentru prietenie 
și cooperare în Europa, Aurel Moga,

vicepreședintele Grupului parlamen
tar de prietenie România-R.F.G., 
Ștefan Bălan, membru al Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N.

In cadrul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru bunele relații, exis
tente intre România și R.F. Germa
nia, între parlamentele celor două 
țări, și s-a subliniat necesitatea ca 
parlamentarii să acționeze în conti
nuare pentru întărirea și diversifi
carea colaborării și cooperării pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări.

în aceeași zi. Biroul Marii Adunări 
Naționale, a oferit un dejun în o- 
noarea delegației de deputați ai Bun
destaguiui R.F. Germania.

*
După-amiază. delegația de deputați 

ai Bundestaguiui Republicii Federale 
Germania, membri ai Comitetului 
pentru colaborarea europeană și in
ternațională, condusă de Erwin 
Lange, deputat al P.S.D.G., pre
ședintele comitetului, a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de membri 
ai Grupului parlamentar român pen
tru prietenie și cooperare în Europa 
și, ai Grupului parlamentar de prie
tenie România-R.F.G., de deputați.

A fost prezent Erwin Wickert, am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești. (Agerpres)

Recepție la Ambasada Republicii Zair
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Zair, ambasadorul acestei 
țări la București, Bokingi Embeyolo, 
a oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Octavian 
Groza, ministru secretar de stat, Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-colonel

Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului 
apărării naționale, reprezentanți ai 
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară, alte persoane oficiale.

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

(Agerpres)

vremea
n» wmia mm wwwo—watw—Mwm——u

Ieri in țară : Vremea a fost In gene
ral închisă. In cimpia Dunării, Dobro- 
gea. Moldova, Podișul Transilvaniei, 
local, ceața a persistat și izolat s-a 
semnalat burniță. A plouat în cea mai 
mare parte a Dobrogei, în Maramureș 
și nordul Transilvaniei. în munții Apu
seni și Rodnel a nins. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între zero grade 
la Joseni și Miercurea Ciuc șl 12 gra
de la Bozoviei. In București : Vremea 
a fost In general închisă. Vîntul a su
flat slab plnă îa potrivit. Temperatu
ra maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 20 noiembrie. In țară : Vreme în 
general închisă, mai ales la începutul 
intervalului. Vor cădea precipitații lo
cale sub formă de burniță șl ploaie, 
iar în zona de munte sub formă de 
ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperatura va scădea 
ușor, mai ales în nordul țării. Minime
le vor fi cuprinse între minus 5 șl 

‘ pliis' S grade, iar maximele intre. zfe'ro; 
’ și îff'igfâde/pe alocuri Se.'va’ produce 
; ceață;-dimineața și seara. Iii'Bîl'diWștii' 
'Vreme în general închisă, mai 
in prima parte a intervalului, 
șl ploaie. Vint slab pînă la 
Temperatura va scădea ușor, 
mai ales dimineața ți seara.

ales 
Burniță 
potrivit. 

Ceață,

In Editura politică au apărut
în sprijinul învășămsn- 
tului politico-ideologic 
și economic de masă :

Știința conducerii 
societății în socialism
Apărută intr-un tiraj de masă, 

lucrarea — autor Sergiu Ta
maș — abordează problemele 
esențiale ale conducerii științi
fice in lumina principiilor și .di
rectivelor prevăzute în „Progra
mul P.C.R. de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism", precum și condițiile 
necesare unei dezvoltări unita
re și armonioase a tuturor sec
toarelor de activitate, pe baza 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a ță
rii.

Unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare 

din România
Comunicări prezentate la 

siunea științifică organizată 
prilejul împlinirii a 30 de

. de la făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc din România. Bucu
rești, 25—27 aprilie 1974.

(Colecția „Biblioteca de isto
rie", sub egida 
științe sociale și 
tutului da studii 
cial-politice de .. 
al P.C.R., Academiei 
Gheorghiu").

se- 
cu 

ani

Academiei de 
politice, Insti- 
istorice și so- 
pe lingă C.C. 
„,L„i „Ștefan

★
GRIGORE PREOTEASA —
Texte social-politice

■Ar
DĂNILA PLĂTICĂ — Stimu
lente materiale și morale

t!

Sinteză a politicii parti
dului nostru in domeniul 
culturii, capitolul proiectu
lui de Program al P.C.R. 
care se referă la rolul lite
raturii și artei definește cu 
claritate înaltele obiective 
spcial-politice, estetice,■ eti
ce ale dezvoltării acestor 
domenii ale creației. Este 
vorba, în esență, despre 
continuarea — pe o treaptă 
calitativ superioară— a ce
lor mai fecunde tradiții ale 
culturii și artei românești, 
despre promovarea valori
lor șale autentice. Condiția 
primă a îndeplinirii acestui 
deziderat fundamental o 
constituie — exceptind ta
lentul și maturitatea profe
sională a artistului — spi
ritul de partid în aborda
rea și interpretarea,, artis
tică a realității.

Referindu-mă, din aceas
tă perspectivă, la evoluția 
filmului românesc, aș ară
ta că cinematografia noas
tră s-a născut sau, mai 
exact, a renăscut in primii 
ani de după război — deci 
intr-o perioadă dc mari 
frămintări politice. Și este 
un fapt de necontestat că 
cineaștii s-au aliniat, încă 
de atunci, cu uneltele lor 
artistice, in primele rînduri 
ale bătăliei pe care o pur
ta Partidul Comunist Ro
mân. înregistrate pe pelicu
lă, de pe o poziție înainta
tă. partinică, marile mani
festări revoluționare orga
nizate de P.C.R., imaginile 
aveau, atunci, o mare pu
tere agitatorică, propagan
distică, mobihzind masele 
in jurul lozincilor lansate 
de partid. Documentele fil
mate păstrate sînt revela
toare pentru spiritul ci-

căror elaborare nu a fost 
scutită de poticneli sau de 
erori, eliminate in timp, dar 
care, la vremea lor, și-au 
exercitat influența asupra 
creației. De aceea, cind, 

„Scrisoarea ' prin ’48—’49, a fost turnat 
primul film artistic al ci- 

,Un minut", „Pădu- nematografiei noastre so
cialiste, „Răsună Valea",

neaștilor de atunci — intre 
care regretatul Victor Iliu, 
sau Jean Georgescu, Ion 
Bostan, Ovidiu Gologan, 
Ion Cosma și alții. Lor.tle 
datorăm reportaje sau do
cumentare ca 
lui Ion Marin către _Scîn- 
teia", „..................   ..
rile", „Orașul nu doarme"

Filme 1
emof/onanfe, 
conv/’ngdfoare
— primele manifestări de 
limpede partinitate in arta 
cinematografică româneas
că de după eliberare.

Dacă atitudinea filmului 
documentar față de realita
tea cotidiană, dominată 
de evenimente politice tot 
mai dense, apărea clară de 
la începutul începutului, 
drumul spre filmul artistic
— mai ales in condițiile a- 
celor ani — era mai difi
cil. Cinematografia pășise 
în noul ev cu o zestre ex
trem de săracă. Experiența 
ei era. de asemenea, mini
mă. Și lipsea încă ceva — 
un element primordial — 
lipsea existența unor prin
cipii estetice limpezi — a

scris de Mircea Ștefănescu 
și regizat de Paul Călines- 
cu, cu toate că s-a plătit 
un tribut schematismului — 
tribut firesc în condițiile 
de atunci, filmul a repre
zentat un succes din multe 
puncte de vedere ; el re
flectă atmosfera de roman
tism revoluționar a acelor 
ani, entuziasmul patriotic 
al brigadierilor de la Bum- 
bești-Livezeni, încrederea 
generației tinere in con
strucția inițiată de partid, 
întreaga operă este străbă
tută de spirit de partid, și 
prin aceasta impune.

Nu încape îndoială că vi
ziunea asupra fenomenului

politic și a actualității în 
general, că aprofundarea 
caracterelor, a conflictelor 
și alte numeroase aspecte 
— Inclusiv cele de expre
sie artistică — au evoluat 
substanțial de la „Răsună 
Valea" pină la „Puterea și 
Adevărul", de pildă, s'au 
alte realizări mai recente, 
Am în vedere nu detaliile 
formale, de ordin exterior, 
ci problemele de fond — 
investigarea realității în 
ipostazele ei cele mai sem
nificative, tendința fecundă 
de a așeza adevărurile vie
ții la locul lor în artă, cu 
spirit partinic, cu acea 
răspundere și eficiență so- 
cial-educativă spre care ne 
îndeamnă și documentele 
ce vor fi supuse aprobării 
Congresului al XI-lea.

Este un imperativ care 
angajează plenar spiritul 
perfecționării, al autodepă- 
șirii ; acel spirit’ capabil să 
descifreze dialectic realiză
rile, să recunoască lucid e- 
rorile, să le pună in lumină 
și să le confrunte cu posi
bilitățile de corectare ; acel 
spirit creator insuflat de 
partid, de politica sa, de 
ideile sale, care găsește în
totdeauna energia vitală 
pentru a infringe inerția, 
pentru a descătușa din an
chiloză, adică un spirit di
namic și călăuzitor in uria
șul proces de construcție 
socialistă, proces in care 
noi, cineaștii, ne simțim 
angrenați nu ca martori, ci 
ca făurari, investiți cu răs
punderea realizării unor 
filme emoționante, convin
gătoare, reprezentative 
pentru epoca noastră.

Mlrcea MUREȘAN
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Duminică, ștafetă populară pe străzile Capitalei
Consiliul municipal pentru educație 

fizică și sport — București, îm
preună cu consiliile sportive ale sec
toarelor și cluburilor din Capitală, 
organizează duminică, 24 noiembrie, 
o ștafetă populară. Ștafeta va purta 
mesajul de salut adresat Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român de către întreaga mișcare 
sportivă bucureșteană, adeziunea ei 
deplină la politica partidului și sta
tului, ca și angajamentul ferm de a

ridica neîncetat măiestria sportivă 
și nivelul performanțelor. Diferitele 
schimburi ale ștafetei vor străbate 
toate sectoarele, atingind principalele 
obiective economice, sociale, politice, 
culturale și istorice din Capitală.

Ultimul schimb al ștafetei 
ajunge la stadionul „Dinamo" în 
rul orei 14,30. Pe acest stadion, 
cepind de la ora 11 și pînă la ora 
se va desfășura un bogat program 
din sporturi ca motociclism și călă
rie. atletism și, firește, fotbal.

va 
ju- 
în-
16,

HANDBAL:

Azi, în meci vedetă : România - U.R.S.S

Trofeul Carpați'1

Vineri, în competiția feminină de 
handbal „Trofeul Carpați", care are 
loc la Ploiești, a fost zi de odihnă, 
întrecerile se reiau astăzi de la ora 
17. cu următoarele partide : Româ
nia II — R. D. Germană ; Polonia — 
Iugoslavia și 
în clasament 
nia I cu 8

U.R.S.S. — România I. 
conduce echipa Româ- 

puncte, urmată de

sG

U.R.S.S. — 3 puncte, R. D. Germană 
— 3 puncte, Iugoslavia — 3 puncte, 
România II — 2 puncte și Polonia — 
1 punct. Competiția se va încheia 
duminică. 24 noiembrie, cind sint 
programate, începînd de la ora 17, 
următoarele întîlniri : România II — 
U.R.S.S. ; R. D. Germană — Polonia 
și România I — Iugoslavia.

SAH:

Karpov, șahnger oficial al campionului lumii

în cîteva rînduri
ATLETISM : Campionatele 

europene de saiâ — 
în martie 1975, la Katowice

Campionatele europene de atletism 
pe teren acoperit se vor desfășura 
anul viitor, în zilele de 8 și 9 mar
tie, în orașul polonez Katowice. Pînă 
în prezent, la întreceri și-au anunțat 
participarea 340 de sportivi și spor
tive din 26 de țări, printre care An
glia, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Finlanda, 
Franța. Italia. Iugoslavia. România, 
Ungaria, U.R.S.S. și Polonia.

, în; tuprțeifbf) imit'drnățibnal de tenS§7 
de.j^^jie^i^iyesțo^argentineag^, ’ 
Guillermo ..Vilas,-„considerat de pe. 
acum cîștigător al „Marelui premiu 
F.I.L.T." pe anul acesta, l-a . eli
minat cu 6—1, 6—4 pe maghiarul Ba- 
rany, calificindu-se pentru sferturi
le de finală. Cornejo (Chile) a ciș- 
tigat cu 6—1, 7—5 meciul cil iugosla
vul Franulovici.

Finala turneului candidaților la 
titlul mondial de șâh desfășurată 
timp de peste două‘luni la Moscova 
între marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Viktor Koreinoi s-a înche
iat aseară cu victoria lui Karpov, 
care devine astfel șalanger oficial al 
actualului campion al lumii, marele 
maestru Robert Fischer (S.U.A.).

în ultima partidă, cea de-a 24-a, a 
fost consemnată remiză, scorul ge
neral fiind de 12,5—11,5 puncte in fa
voarea lui Karpov. învingătorul me
ciului a cîștigat trei partide, adversa
rul său două. iar. 19 partide s-au ter
minat remiză.

Anatoli Karpov s-a născut la 5 mai 
1951 Ia Zlataust (Ural) și actualmen
te este student la institutul de știin
țe economice al universității din Le
ningrad. Campion mondial de ju
niori, mare maestru internațional la 
virsta de 19 ani, cîștigător a 5 mari 
turnee internaționale, Karpov a fost 
desemnat de un juriu special cel 
mai bun jucător de șah din lume al 
anului 1973. în fazele anterioare ale 
turneului candidaților, Karpov i-a 
învins pe marii maeștri Polugaevski

(3—0) și Spasski (4—1). Anul acesta, 
jucînd la prima masă a echipei 
U.R.S.S. in cadrul Olimpiadei de șah 
de la Nisa, Karpov a realizat 12 
puncte din 14 partide (10 victorii și 
4 remize). Potrivit opiniei experțllor, 
Karpov este un jucător în plină as
censiune. un mare specialist al fina- 
lurilor de partidă pe care le joacă 
aproape fără greșeală, adept al jo
cului pozițional caracterizat prin pre
cizie și simplitate, dar cu 
dă înțelegere a strategiei 
histe.

o profun- 
artei șa-

★
După consumarea a 7 i _..J 

campionatul național masculin 
șah conduc maeștrii Mititelu și Par- 
toș cu cite 5,5 puncte, urmați de Un- 
gureanu cu 4,5 puncte. Rezultate din 
runda a 7-a : Mititelu — Cherteș re
miză ; Stanciu — Ilijin 0—1 ; Voicu- 
leșcu — Șubă 1—0 ; Partoș — Ungu- 
reanu remiză ; Pușcașu — Ghindă 
remiză ; Buză — Valsman 0—1.
, .Astăzi, de la ora 16,00, în aula Bi- 

centrale universitare din 
se desfășoară partidele 

8-a.

runde, în 
■' 1 de

bliotecii 
Capitală, 
rundei a

BASCHET
în cadrul competiției feminine de 

baschet pentru „Cupa Liliana Ron- 
chetti", echipa I.E.F.S. București va 
întîlni în optimile de finală formația 
Maccabi din Tel Aviv. Jocul va avea 
loc miercuri, 27 noiembrie, in sala 
sporturilor de Ia Floreasca. Intilni- 
rea începe la ora 18. Returul acestei 
partide se va desfășura la 4 decem
brie la Tel Aviv (sint în curs discu
ții ca ambele partide să se dispute 
la București). în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" echipa feminină 
Politehnica va evolua la 28 noiembrie 
la Tel Aviv în compania echipei Ha- 
poel. Cea de-a doua partidă, dintre 
aceste formații va avea loc la 5 de
cembrie la București. ■

★
Selecționata de baschet a armatei 

Grecie) va întreprinde un turneu de 
trei jocuri in țara noastră (30 noiem
brie, 1 și 2 decembrie). în prima par
tidă, baschetbaliștii greci vor juca in 
compania echipei Steaua. în urmă
toarele două partide oaspeții vor jir 
tîlni selecționata lotului republican.

TGhSIS DE MASĂ
Sala Pierre de Coubertin din Paris 

găzduiește cea de-a 23-a ediție a 
campionatelor internaționale de te
nis de masă ale Franței. In prima 
zi a competiției feminine pe echipe, 
selecționata României a invins cu 
scorul de 3—0 reprezentativa Aus
triei. Alte rezultate : Franța — Olan- ;■ 
da 3—2 ; R. F. Germania — Belgia 
3—0 ; Anglia ■ Germania
(echipa B) 3—1.

cinema
• Ciprlan Porumbescu : PATRIA
— 9; 12,15; 15,30; 19, FEROVIAR
— 9; 13,30; 16; 19,30.
• Neamul Șoimăreștilor (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 10; 
12,30; 16; 19, PACEA — 15,30; 19.
• Frații Jderi : SCALA — 9; 12,30; 
16; 19,30, AURORA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• străzile au amintiri : bucu
rești — 9; 11,15; 14; 16,30; 19.
• Grăbiți apusul soarelui : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16: 19,30.
0 „Z“ : FESTIVAL - 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30, GLORIA — 9,15; 
12; 15,45; 18; 20,30.
• Ziduri vechi : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Procesul de la NUrnberg 
(două serii) — 14,30, Taras Scv- 
ccnko — 18,45, Casa mult visată — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union).
• Ultimele lor cuvinte : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20.30.
e Tatăl risipitor : FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VOLGA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
a Capcana : VICTORIA - 
11,30; 13,45; 16; 18,30: 20,45, 
GREȘUL — 16; 18; 20.
• Agentul straniu : MELODIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; " ------
20,30.
o Cerul Începe la etajul 
MINA — 9,30; 12; 14,15;
■ Program pentru copil
— 9,45: 17.
• Amintiri din copilărie
— 11: 13; 15: 19,30.
a Aventurile lui Babușca : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
t8; 20,15.

9,15;
PRO-

16; 18,15;

III : LU- 
17; 19,30. 
: DOINA

DOINA

• Joe HUI : TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cu milnilc curate ;
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30.
• Torino negru : GRIVIȚA
11.15. ; 13,30; .16; 18,15; 20,30.
• Anchetă la Marienbad : 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16: 
20,30.
a Iarnă fierbinte : BUCEGI 
15,30; 18; 20,15.
• Răsună valea
18; 20.
• Alo, Salvarea I
17,45; 20,15.
• Proprietarii :
— 15,30; 18; 20,15.
• Conspirația : FERENTARI — 
15,30; 13; 20,15.
• Veronica se întoarce : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a întoarcerea lui Magellan : CO- 
TROCENI — 14: 16; 18; 20.
a Ceața : CRINGAȘI — 16;
a Bariera t FLOREASCA — 
18; 20,15.
a Explozia : VIITORUL —
18; 20.
a Trei scrisori secrete : MOȘILOR
— 16; 18; 20.
a „Stejar" — extremă urgență : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15, 
a Comoara din Vadul vechi : 
MUNCA — 16; 18; 20.
a Vifornița : COSMOS — 15,30; 18;
20.15.
a Porțile albastre ale orașului : 
FLACARA — 15,30; 18; 20.
a Secretul cifrului : -------
15,30; 17,45; 20.
a Pădurea pierdută :
15,30; 18; 20.
• Un comisar acuză
— 15,30; 18; 20,15.
a Dacii : FLAMURA
13,30; 15,45; 18; 20,15.
a La patru pași de infinit : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
a Facerea lumii : MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.

18,15;

EXCEL- 
18,15;

UNIREA — 16;

! : LIRA — 15,15;

DRUMUL SĂRII

18,15. 
15,30;

15,30;

ARTA

VITAN

: RAHOVA

9; 11,15;

a Filarmonica „George Enoscu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic susținut de Filarmonica din 
Brașov — 20.
a Opera Română : Ion Vodă eel 
Cumplit — 19.
a Teatrul de operetă ; Vînt de li
bertate — 19,30.
a Teatrul de comedie : NIcnic —
19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : într-o singură seară
19.30, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Noile suferințe ale tinărului „W“
— 19,30.
e Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Șoc io mezanin — 19.
e» Teatrul Giulești : Copacii mor 
in picioare — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 19,30.
t> Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei) : Un băiat de zahăr... 
ars 1 — 19,30, (Palatul sporturilor 
șl al culturii) : Parada vedetelor
— 18.
o Teatrul de 
„I. Vasilescu" .
o Teatrul „Ion Creangă" : 
zero la purtare — 9,30: 19,30. .
pușa cu piciorul rupt șl Pufușor șl 
Mustăcioară — 16.
a Ansamblul artistic „Raosodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
c Studioul i.a.t.C. „I.. L. Cara- 
glale" : Procese — 20.
• Circul de stat : Marele specta
col — 19,30.

revistă și comedie 
; Siciliana — 19,30. 

Nota 
Pă-
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Sosirea unor delegații

de peste hotare
-. . . . . . . . . .

♦ x'

la Congresul al Xl-lea al P.C.R.
în cursul zilei de vineri au conti

nuat să sosească în Capitală dele
gații ți reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești, socialiste 
și progresiste, precum și ai unor miș
cări de eliberare națională, care vor 
participa la lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului Comu
nist Român :

Delegația Partidului Co
munist din Ecuador, condusă 
de Pedro Antonio Saad, secretar ge
neral al partidului. Din delegație 
mai fac parte Milton Jijon, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al partidului, și Ricardo Pare
des, membru al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului 
BAAS Arab Socialist, condu_ 
să de Mohamed Jaber Bajbouj, 
secretar general adjunct al Coman
damentului Regional din Siria, mem
bru al Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist. Din 
delegație mai fac parte Souheil Suk- 
karie, membru al Comandamentului 
î țional al Partidului Baas Arab 
Socialist, și Mamdouh Kadour, direc
torul secretariatului Comandamentu
lui Regional al Partidului Baas Arab 
Socialist ;

Delegația Partidului So
cialist Progresist din Liban, 
condusă de Selim Cozan, secretar 
general al partidului. Din delegație 
face parte și Emile Torbey, membru 
al conducerii, comisar pentru legisla
ție al Consiliului de conducere al 
partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Uruguay, condusă 
de Enrique Rodriguez, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al partidului. Din delegație mai 
face parte Antonio Tamayo, membru 
al C.C. al P.C. din Uruguay ;

Delegația Partidului So
cialist din Uruguay, condusâ 
de Ramon Martinez; secretar gene
ral ■■ al partiduluii.vîDin: delegație mâi. 
face parte Cărlos:i-Mâciă'api,'',t8erfiț>ru’ 
al Comitetului ■ Executiv, secretar ai 
C.C. al partidului ; #

Delegația Frontului de E- 
liberare din Mozambic
(FRELIMO), condusă de Marce
lino Dos Santos, vicepreședinte al 
FRELIMO. Din delegație mai fac 
parte : dr. Helder Martines, pre
ședintele Comisiei de restructurare 
și reorganizare a serviciilor de sănă

(Urmare din pag. I) 

o înaltă responsabilitate pentru 
cauza progresului social, pentru 
destinele socialismului și păcii in 
lume. In virtutea acestei responsa
bilități, partidul nostru, detașament 
activ al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, acționează 
neclintit, pentru dezvoltarea legătu
rilor frățești, pentru întărirea soli
darității de luptă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste și social-democrate, 
cu forțele revoluționare, democra
tice, cu mișcările de eliberare 
națională, aducindu-și din plin 
contribuția la cauza unității 
și coeziunii marelui front mon
dial antiimperialist. Solidarita
tea neabătută cu partidele comu
niste și muncitorești, cu toate for
țele înaintate ale lumii contempo
rane este înscrisă în proiectul de 
Program, documentul de căpătîi al 
comuniștilor români, ca una din li
niile fundamentale ale întregii ac
tivități internaționale a partidului, 
ca o orientare de durată, stabilă și 
fermă, in deplină consonanță cu 
cerințele luptei generale pentru ac
celerarea dezvoltării revoluționare 
mondiale, pentru instaurarea unei 
ere noi in viața omenirii.

Consecventă, neabătută, mereu 
prezentă este preocuparea partidu
lui nostru pentru dezvoltarea prie
teniei frățești, a colaborării trai
nice și multilaterale cu partidele 
comuniste și muncitorești din toate 
țările socialiste, tovarăși apropiați, 
de care ne simțim legați prin co
munitatea de orînduire și ideolo
gie, de țeluri și aspirații. Gîndurile 
și sentimentele cele mai calde ale 
comuniștilor, ale întregului popor 
român se îndreaptă către comu- .. 
niștii, către popoarele acestor țări. 
Bucuria sinceră, frățească cu care 
urmărim izbînzile lor pe calea so
cialismului și comunismului izvo-' 
răște din convingerea că împliniri
le fiecăruia dintre noi și ale tutu
ror la un loc constituie un aport de 
preț la consolidarea neîntreruptă a 
socialismului, la sporirea forței și 
puterii sale de atracție.

Cu aceeași consecvență înfăptu
iește Partidul Comunist Român li
nia dezvoltării legăturilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate to
vărășească cu partidele comuniste 
și muncitorești din celelalte țări ale 
lumii. Ne bucură succesele pe 
care le obțin în îndeplinirea nobi
lei lor misiuni și le urăm să și 
le înmulțească, pentru deplina în
făptuire a aspirațiilor și idealurilor 
de libertate și dreptate socială ale 
clasei muncitoare, ale tuturor celor 
ce muncesc.

Partidul nostru se afirmă ca un 
promotor neobosit al intensificării 
schimbului de păreri și experiență 
cu toate partidele frățești, in folo
sul luptei comune, in folosul uni
tății mișcării comuniste și al cauzei 
revoluționare din întreaga lume. 
Retrospectiva ultimilor ani contu

tate din Mozambic, și Lopez Tembe, 
șef al Departamentului de Produc
ție și Comerț al FRELIMO ;

Delegația Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.), condusă de 
Pascal Luvualu, membru al Comite
tului Director al M.P.L.A. Din de
legație mai face parte Alexandre 
Moreira Bastos, comandant ;

Delegația Partidului Co
munist Paraguayan, condusă 
de Pedro Vasquez, membru în Co
misia Politică și al Secretariatului 
Comitetului Central al partidului ;

Delegația Mișcării Na
ționale pentru Revoluția So
cială și Culturală din Ciad, 
condusă de Mohamed Djarma, mem
bru al Comitetului Executiv al 
M.N.R.S.C., primarul orașului Ndja- 
mena. Din delegație mai fac parte 
Toumar Nayo, membru al Comitetu
lui Național Provizoriu al Tinere
tului M.N.R.S.C., secretar general 
la Ministerul Informațiilor, direc
torul postului național de radio, și 
Kaya Whorr Gottingar, membru al 
Comitetului Național Provizoriu al 
Tineretului M.N.R.S.C., directorul 
Agenției Naționale de Presă ;

Delegația Mișcării Popu
lare a Revoluției din Zair, 
condusă de Kithima bin Ramazani, 
membru al Biroului Politic al 
M.P.R. Din delegație mai face parte 
Pongo Ombe Ndendaki, conducătorul 
național al tineretului ;

Delegația Partidului Uni
tății și Progresului Național 
din Burundi, condusă de Ma" 
kekwe Wilson, membru al C.C. al 
UPRONA. Din delegație mai face 
parte Hagerimana Lazare, membru 
al C.C. al Uniunii Oamenilor Muncii 
din Burundi ; .

Delegația
tru Evoluția Socială din Afri
ca Neagră (M.E.S.A.N.), 
condusă de Franțois Otina, secretar 
de stat (Africa Centrală). Din dele
gație mai face parte Joseph Maliki, 
șeful Secretariatului M.E.S.A.N.

Delegația Partidului 
Popular (TUDEH) din Iran, 
condusă de Kâmaran Gewansir, 

rează, în acest sens, un tablou bo
gat de contacte și întîlniri, ilustrind 
cu pregnanță densitatea, amploarea 
și multitudinea relațiilor interna
ționale ale partidului nostru. Este 
o dezvoltare dinamică, fără prece
dent, nemijlocit legată de prodi
gioasa activitate a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care acționează 
cu nesecată energie pentru promo
varea politicii Partidului Comunist 
Român de extindere a relațiilor și 
contactelor cu celelalte partide co
muniste și muncitorești, cu .toate 
forțele și mișcările revoluționare și 
antiimperialiste ale planetei.

în rezultatele fructuoase ale aces
tor întîlniri iși găsește o nouă con
firmare convingerea comuniștilor 
români că ori de cite ori se pornește 
de la comunitatea fundamentală a 
țelurilor, unitatea iese întărită. 
Făurirea unei unități noi, superi

Partidul Comunist Român
oare, pe temelia egalității în drep
turi, a respectului și stimei reci
proce, a dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară, potrivit condițiilor concrete 
din țara în care acționează, se afir
mă ca o cerință primordială a pro
cesului revoluționar mondial și toc
mai în spiritul acestei cerințe iși 
.desfășoară neabătut partidul nostru 
activitatea sa internațională, pentru 
o asemenea unitate militează.

în același timp, pornind de Ia 
realitățile lumii contemporane, care 
atestă creșterea și diversificarea 
uriașă a forțelor ce se pronunță 
pentru transformarea vechii socie
tăți, împotriva politicii imperialiste 
de agresiune, dominație și dictat, 
pentru democrație, progres și pace, 
de la convingerea că adincibea pro
ceselor noi pozitive de pe arena in
ternațională reclamă acțiunea co
mună a acestor forțe, conlucrarea 
dintre diferitele detașamente și or
ganizații ale clasei muncitoare, par
tidul nostru acționează pentru dez
voltarea relațiilor și a colaborării 
cu partidele socialiste și social-de- 
mocratice, cu toate organizațiile cla
sei muncitoare din diverse țări ale 
lumii. Experiența noastră, ca și ex
periența internațională confirmă 
justețea acestei căi pentru realiza
rea aspirațiilor de progres și pace 
ale clasei muncitoare, ale popoare
lor.

în numele înfăptuirii acelbrași 
aspirații, comuniștii români se simt 
alături și extind raporturile cu 
organizațiile • politice din state- 

membru al Biroului Politic al C.C. 
al partidului ;

Delegația Frontului Pa
triotic Laoțian, condusă de Sal? 
Vongkhamsao, membru al Comite
tului Central al Frontului Patriotic 
Laoțian. Din delegație mai fac parte 
Somsak, membru ăl Comitetului 
Central al Frontului Patriotic Lao
țian, Nousa, activist al Frontului Pa
triotic Laoțian, și Pong Sourinphou- 
mi, activist al Frontului Patriotic 
Laoțian ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Honduras — 
Mario Sosa Navarro, membru al Bi
roului Politic al C.C. al partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Progresist Popular din Gu
yana — Janet Jagan, membru al 
Direcțiunii, secretar al partidului ;

Delegația revistei „Pro
bleme ale păcii și socialis
mului" alcătuită din Wrem- 
biak Tadeusz, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.M.U.P., și 
Mosquera Alvaro, membru al C.C. al 
P.C. din Columbia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru suple
ant al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., general-colonel 
Ion Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Simion Bughici, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Colegiului Central de Partid, Florea 
Dumitrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul finanțelor, Barbu 
Zaharescu, membru al C.C. al P.C.R., 
Maria Groza, vicepreședinte al 
M.A.N., membră a Biroului Consi
liului Național al Femeilor, Gheor
ghe Dobra, prim-adjunct al minis
trului «minelor, petrolului și geologi
ei,„Gheorghe Ștroe, vicepreședinte al

trului industriei chimice, Gheorghe 
Lazăr, adjunct al ministrului econo
miei forestiere și materialelor de 
construcție, Radu Bogdan, adjunct al 
ministrului educației și învățămân
tului, Paul Nagy, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., Gheorghe 
Zaharia, director adjunct al Institu
tului de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

lc care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare din Africa, 
Asia, America Latină, cu mișcările 
de eliberare din țările care se 
mai află sub dominație colonială. 
Legăturile dintre P.C.R. și aceste 
partide și mișcări au ca miez fe
cund același spirit de 'solidaritate 
internaționalistă, care iși găsește 
expresia, deopotrivă, în sprijinul 
consecvent și multilateral față de 
eforturile noilor state pentru con
solidarea bazelor economice ale 
independenței, pentru preluarea 
controlului asupra bogățiilor na
ționale și folosirea lor în vederea 
lichidării subdezvoltării, moștenire 
a trecutului de împilare, ca și în 
situarea neclintită de partea po
poarelor care, cu arma în mină, 
se ridică pentru sfărîmarea ultime
lor redute ale colonialismului, pen
tru lichidarea politicii odioase a 
rasismului și apartheidului. Pe

cît de neclintită ne este convinge
rea că dreptatea se află de partea 
tuturor acestor popoare, tot așa 
de siguri sintem că și izbînda va 
fi de partea lor.

Dacă ar fi să definim intr-o sin
gură frază resorturile profunde 
ale spiritului internaționalist care 
animă partidul nostru în toate 
acțiunile sale, atunci negreșit va 
trebui să ne referim la încrederea 
nestrămutată că numai prin lupta 
unită a forțelor progresiste, anti
imperialiste de pretutindeni se 
poate consolida evoluția sănătoasă 
spre destindere și colaborarea mon
dială, se poate statornici o ordine 
nouă politică și economică în viața 
internațională, bazată pe respectul 
independenței și suveranității na
ționale a fiecărui stat, pe princi
piul egalității, stimei și avantaju
lui reciproc, al abolirii forței și 
amenințării cu forța, pe partici
parea egală in drepturi a tuturor 
țărilor la dezbaterea mariloi- pro
bleme care privesc omenirea, nu
mai printr-o asemenea luptă iși 
poete afla deplină afirmare dreptul 
sacru al popoarelor de a fi stă- 
pîne pe propriile destine, se poate 
asigura dezvoltarea societății uma
ne către o lume eliberată de plă
gile exploatării, asupririi și răz
boiului, o lume a păcii, progresului 
și civilizației.

Această linie neabătută a parti
dului iși găsește reflectare în tot 
ceea ce întreprinde pe plan extern 
statul nostru, in politica dinamică 
a României socialiste, orientată

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a transmis o 
telegramă de felicitare domnului 
Dah Ould Sidi Haiba, cu ocazia ale
gerii sale în funcția de președinte al 
Adunării Naționale a Mauritaniei.★

MinistruT^afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit, vineri, pe 
B. R. Devarajan, reprezentantul 
P.N.U.D. Ia București. Cu această o- 
cazie a fost înmînat un mesaj de 
mulțumire din partea directorului 
general al P.N.U.D., R. Peterson, pen
tru contribuția țării noastre la acțiu
nile de asistență pe linia P.N.U.D.

De asemenea, au fost abordate pro
bleme legate de lărgirea cooperării 
dintre țara noastră și P.N.U.D., * *

Coordonate industriale
• în cele trei decenii de putere 

populară, Albania a trecut de la pro
ducția artizanală la producția indus
trială cu un profil diversificat : mo
toare electrice, piese de schimb pen
tru tractoare și automobile, produse 
chimice, derivate petroliere, îngrășă
minte fosfatice ș.a. în prezent, numai 
in trei zile și jumătate se realizează 
întreaga producție industrială a anu
lui 1938.

o Sectorul industriei miniere a 
cunoscut o largă dezvoltare, deve
nind principalul pilon al industriei 
grele a țării. Serviciile geologice în
ființate in acești ani au contribuit 
la prospectarea și valorificarea unor 
importante bogății minerale : fier, 
petrol, cupru, cărbune, pirită, caolin, 
sare gemă, magneziu. în 1973. pro
ducția minieră a fost de 4,3 ori mai 
mare decit in 1938. Numai extracția 
petrolului a crescut in această peri
oadă de 19.5 ori, iar cea a minereu
rilor de crom de 87,3 ori. Paralel s-a 
dezvoltat rețeaua de instalații pen
tru tratarea minereurilor, au fost 
construite rafinării de petrol, combi
nate pentru obținerea fontei ji cu

In cadrul unei festivități care a 
avut loc, vineri dimineață, Amba
sada Republicii Cuba a donat Uni
versității București peste 700 de vo
lume — lucrări social-politice, de be
letristică și artă, tratate de medicină, 
economie politică, agricultură — e- 
ditate în țara prietenă. în alocuțiu
nile rostite cu acest prilej, conf. dr. 
Zorin Zamfir, prorector al Universi
tății, și Elio Martinez, secretar al 
ambasadei, au relevat importanța 
bunelor relații culturale statornicite 
între cele două țări in cadrul dezvol
tării continue a raporturilor de co
laborare și cooperare pe multiple 
planuri 'dintre România și Cuba.Conferință de presă la Ambasada R.P. Mongole

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare. Mongole, la ambasada acestei 
țări din București a avut loc, vineri 
la amiază, o conferință de presă. Cu 
acest prilej, ambasadorul Giambyn 
Niamma a trecut în revistă princi
palele realizări obținute de poporul 
mongol, sub conducerea P.P.R.M., în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
a învățămîntului, științei și culturii, 
în îmbunătățirea nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Vorbitorul a sub
liniat extinderea relațiilor româno- 
mongole, în diverse domenii, și a re
levat importanța deosebită a colabo
rării dintre cele două țări și po
poare.

A. .
In construcție: 

0 nouă hidrocentrală 
de 400 MW

în județul Hunedoara, unde pro
ducția de energie electrică a cres
cut, în anii construcției socialiste, 
de 42 de ori, s-a trecut la organi
zarea șantierului unei noi unități. 
Este vorba de o hidrocentrală pro
iectată a se realiza pe Rîul Mare, 
în zona munților Retezat. Viitorul 
obiectiv hidroenergetic va avea o 
putere instalată de 400 MW.

Concomitent, s-a trecut la extin
derea capacității de producție a 
centralei termoelectrice de la Min
tia, cu încă două grupuri energetice 
de cite 210 MW fiecare. Șe vor 
.efectua...de. asemenea, lucrărj pen-; 
■ irti.'.';,țlei;v91târ.ea și ■; modevpjzgraa 
; tgijțxțocșp.feralei electrice . .P.arpșeni, 
' din bazinul Văii Jiului.

LOTO
numerele extrase Ia tragerea 

din 22 noiembrie 1974
Fond general de ciștiguri : 1 303 453 

lei, din care 570 287 lei report.
Extragerea I : 67 39 43 44 9 19 29 

65 34.
Extragerea a Il-a : 41 23 2 22 28 77 

10 6 47.

spre întărirea neîntreruptă a prier 
teniei cu țările socialiste, spre pro- 
movareti colaborării cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială, spre întronarea unor ra
porturi de deplină egalitate, stimă 
și respect reciproc intre „toate na
țiunile lumii, spre dezvoltarea unui 
larg circuit mondial al schimburi
lor de valori materiale și spiritua
le, fără nici un fel de impedimen
te sau obstacole, spre crearea con
dițiilor de afirmare plenară, liberă 
și nestingherită a tuturor popoare
lor, spre triumful păcii și securită
ții generale.

Acționind în spiritul acestor 
înalte postulate, nicicind în is
toria sa partidul nostru nu a avut 
relații internaționale atît de largi 
și de trainice, nicicind România 
nu a avut atîția prieteni pe toate 
meridianele. Tocmai o asemenea 
politică profund principială, care, 
slujind intereselor propriei țări, 
propriului popor, slujește, totodată, 
intereselor cauzei progresului, so
cialismului și păcii pe plan mon
dial a adus partidului nostru, 
României socialiste, un inalt pres
tigiu pe toate meridianele lumii.

însuși faptul că la Congresul al 
Xl-lea și-au anunțat participarea 
— și au început să sosească — nu
meroase delegații ale partidelor 
comuniste frățești, ale partidelor 
socialiste și social-democratice, ale
partidelbr de guvernămînt din
noile state, ale mișcărilor de eli
berare, ale altor organizații de
mocratice și progresiste, ilustrează 
în modul cel mai grăitor amploa
rea legăturilor internaționaliste ale 
partidului nostru, simpatia și so
lidaritatea de care se bucură in 
mișcarea comunistă, in .rîndurile 
forțelor progresiste internaționale, 
constituind, in același timp, o ex
presie a sentimentelor de caldă 
solidaritate față de comuniștii din 
România, față de poporul român.

Tuturor acestor delegații, tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești, mișcărilor de eliberare na
țională, partidelor și organizațiilor 
democratice, progresiste, socialiste, 
tuturor celor care militează pentru 
libertatea și dreptatea socială, pen
tru progresul și prosperitatea po
poarelor. pentru colaborarea inter
națională și pacea între popoa
re le adresăm salutul frățesc de 
tovărășească solidaritate al comu
niștilor români. Ținind sus neabă
tut gloriosul stindard al internațio
nalismului proletar, comuniștii ro
mâni, care se pregătesc să dezbată, 
în marele lor forum, probleme de 
o covîrșitoare importanță pentru 
viitorul țării, asigură pe toți cei 
ce militează în marele front revo
luționar. antiimperialist al con
temporaneității că în Partidul Co
munist Român, în România socia
listă vor avea întotdeauna un rea
zem ferm, de nădejde în lupta co
mună pentru triumful idealurilor 
celor mai scumpe ale întregii ome
niri.

TREI DECENII DE LA VICTORIA REVOLUȚIEI
POPULARE IN ALBANIA PRIETENĂ
Adunarea festivă din Capitală

Vineri după-amiază a avut loc, în 
Capitală, adunarea festivă organiza
tă de Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste și Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. cu prile
jul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării Albaniei de sub jugul fas
cist.

Au luat parte tovarășii Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ștefan 
Pavel, secretar al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. loan Bo- 
tar, secretar general al I.R.R.C.S., oa
meni ai muncii din Capitală.

Au participat, de asemenea, Ni- 
kolla Profi, ambasadorul Republicii 
Populare Albania la București, și 
membri ai ambasadei.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de Tamara Dobrin, vicepreședin
te al Consiliului Național al F.U.S.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Ștefan Pavel, se
cretar al U.G.S.R.

Victoria cucerită la 29 noiembrie 
1944 de poporul albanez, sub condu
cerea comuniștilor, împotriva ocu- 
panților fasciști — a spus vorbitorul 
— a constituit o încununare a luptei 
sale pline de sacrificii, purtate de-a 
lungul vremurilor, împotriva cotro
pitorilor .străini, a feudalilor și bur
gheziei autohtone și a consfințit îm
plinirea celor mai înalte aspirații de 
eliberare națională și socială ale a- 
cestui viteaz popor. Eliberarea de 
sub dominația fascistă a deschis 
în fața poporului albanez o cale 
nouă, radical deosebită de tre
cut, calea unor profunde prefaceri 
revoluționare în domeniile social, 
economic și politic, a făuririi socie
tății socialiste. »

Sub conducerea Partidului Muncii 
din Albania, .in frunte cu tovarășul 
Enver Hodja, s-a asigurat statorni
cirea și consolidarea puterii popu
lare, lichidarea claselor exploatatoa
re, schimbarea înfățișării orașelor și 
satelor țării, progresul continuu în 
domeniile economic și cultural.

Evocînd apoi schimbările înnoitoa
re petrecute în viața socială a Alba
niei, vorbitorul a spus : Politica de 
industrializare socialistă, promovată 
consecvent în anii de după eliberare, 
a permis obținerea an de an 
a unor succese de seamă, materiali
zate în apariția și dezvoltarea a noi 
ramuri industriale, a unui șir de 
combinate, fabrici, termocentrale, 
șantiere, mine, care au contribuit la 
dezvoltarea în ritm susținut a întregii 
economii naționale, în vederea trans
formării Albaniei dintr-o țară agrară 
înapoiată într-o țară industrial-agri- 
colă. ■ Importante înfăptuiri au avut1 
lpc iw viața ‘satului albanez, 4n":do“ '" 
meniile edUcâției, culturii,- Odrbtiriî'' 1 
sociale; îhlăpltiiri care permit’'rldi-11 
carea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

Animat de calde sentimente de 
stimă, solidaritate și prietenie tradi
țională — a continuat vorbitorul — 
poporul român urmărește cu deosebit 
interes și se bucură din inimă de 
realizările dobindite de oamenii 
muncii din Albania pe calea progre
sului economic și cultural, pe calea 
construirii socialismului în patria sa. 
Urăm poporului albanez succes de
plin in înfăptuirea programului tra
sat de cel de-al VI-lea Congres al 
Partidului Muncii, ale cărui sarcini 
privind dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale și valorificarea superioară 
a rezervelor materiale și umane ale 
țării dau un nou avînt activității de 
edificare socialistă.

Referindu-se apoi la relațiile tra
diționale de veche și trainică priete
nie dintre poporul român și poporul 
albanez, de stimă reciprocă și cola
borare rodnică cimentate în lupta 
pentru libertate și independență na
țională, vorbitorul a arătat :

Legăturile de prietenie^ româno- 
albaneze au fost ridicate pe o treap
tă nouă și au căpătat un conținut ca
litativ superior în condițiile noi ale 
socialismului victorios în cele două 
țări. între România și Albania s-au 
statornicit relații frățești care se în
temeiază pe comunitatea de ouîn- 
duire socială, pe stimă și prețuire re
ciprocă, colaborare și întrajutorare 
frățească, urmărirea țelurilor comu
ne în construirea socialismului și co
munismului. in lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului.

Sentime'ntele de prietenie și solida
ritate frățească care leagă cele două 
popoare și partide, cele două țări so
cialiste au fost subliniate in mod 
elocvent de secretarul general al 

Progrese în edificarea
în preajma aniversării a trei decenii de la eliberarea Albaniei de 

sub dominația fascistă, presa din această țară publică numeroase date 
semnificative, care conturează progresele înregistrate de poporul al
banez prieten, sub conducerea Partidului Muncii, in construirea vieții 
noi, socialiste. Spicuim din aceste informații :

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care arăta :

„Partidul Comunist Român, guver
nul tării noastre, întregul popor se 
bucură in mod sincer de rezultatele 
remarcabile pe care oamenii muncii 
din Albania le-au obținut, sub con
ducerea Partidului Muncii din Al
bania, in dezvoltarea economică, so
cială și culturală a țării, in ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Sintem încredințați că poporul al
banez prieten, strins unit în jurul 
partidului, va obține noi și impor
tante victorii în construcția socialis
tă a tării, in apărarea cuceririlor 
sale revoluționare, a independenței 
și suveranității naționale".

Vorbitorul a făcut apoi o trecere 
în revistă a marilor succese obținu
te de poporul român în cei 30 de ani 
care au trecut de la eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă, a 
transformărilor uriașe petrecute în 
viata tării noastre.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în viața partidului nostru are loc 

.un eveniment istoric — Congresul 
al Xl-lea — care va marca un mo
ment nou pe calea înfăptuirii poli
ticii de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Hotărirea exprimată de comuniștii 
români, de întregul nostru popor, ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales la apropiatul Congres în func
ția de secretar general al partidului 
constituie mărturia cea mai grăitoa
re a dragostei, stimei și prețuirii de 
care se bucură cel mai iubit fiu al 
poporului, această realegere repre- 
zentînd o garanție a continuării 
neabătute a liniei politice interne și 
externe a Partidului Comunist Ro
mân.

România, ca țară socialistă — a 
arătat apoi vorbitorul — va milita cu 
hotărîre și în viitor pentru afirma- 

, rea tot mai puternică in lumea con
temporană a voinței popoarelor de 
a trăi libere și suverane, de a se 
dezvolta independent și de a pro
mova raporturi bazate pe respectarea 
principiilor egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne și 
respectului reciproc.

în încheiere, el a spus : Folosind 
acest prilej, transmitem întregului 
popor albanez cele mai calde felici
tări pentru marile victorii obținute 
pe calea înfloririi patriei sale în cei 
30 de ani glorioși de la eliberare și 
adresăm urările noastre cele mai 
bune de noi și tot mai mari succese 
în opera de dezvoltare multilaterală 
a Albaniei populare, în lupta pentru 
triumful socialismului și păcii in 
lume.

A luat apoi cuvintul Nikolla Profi, 
ambasadorul Albaniei la București, 
care a spus : în zilele de 28 și 29 
noiembrie, într-un mare entuziasm, 
întregul nostru’ i'popor sărbătorește 
cu legitimă mindrie cele două ani
versări mărețe ale istoriei noastre 
glorioase : 62 de ani de Ia procla
marea independentei naționale și 30 
de ani de la eliberarea patriei de 
sub jugul fascist și victoria revolu
ției populare.

Proclamarea independenței, la data 
de 28 noiembrie 1912, a constituit cea 
mai mare victorie a poporului nostru 
condus de legendarul erou national 
Ghergh Castrioti-Skenderbeu. Vic
toria obținută în 1912 nu a în
semnat sfîrșitul suferințelor și stră
daniilor poporului nostru. De atunci 
și pînă Ia 29 noiembrie 1944, ziua 
eliberării Albaniei, poporului nostru 
i-au trebuit 32 de ani de luptă neîn
treruptă împotriva dușmanilor in
terni și externi, împotriva foametei, 
ignoranței evului mediu, împotriva 
monarhiei, a fasciștilor italo-germani, 
pentru eliberarea națională.

întemeierea Partidului Comunist 
Albanez, astăzi Partidul Muncii din 
Albania, la 8 noiembrie 1941, a în
semnat cotitura cea mai importantă 
în istoria poporului albanez. De 
acum înainte el va avea forța lui 
conducătoare, ieșită din sinul poporu-

SPECTACOL
Cu prilejul celei de-a 30-a ani

versări a eliberării Albaniei, Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
a organizat, luni seara, un spectacol 
de gală cu filmul „Drumuri albe".

Au participat loan Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. loan Botar, secretar 
general al I.R.R.C.S., Pavel Ștefan, 
secretar al U.G.S.R., Mihail Ghel- 
megeanu, președintele Comitetului 

prului, fabrici de înnobilare a mine
reurilor.

o în perioada anilor 1951—1970 au 
fost construite pefete 1 000 de obiec
tive economice și social-culturale. 
Alte 270 asemenea construcții se vor 
adăuga celor dinții, pînă la sfîrșitul 
actualului plan cincinal (1971—1975).

•în prezent, flota comercială alba
neză transportă de 3,5 ori mai multe 
mărfuri decit în 1960. Acest spor s-a 
realizat ca urmare a dotării marinei 
comerciale cu un număr sporit de 
cargouri, cu deplasamente de 5 000— 
12 000 tone. Odată cu dezvoltarea 
transporturilor a crescut și capacita
tea portuară, îndeosebi datorită ex
tinderii "și modernizării instalațiilor.

Ritmurile energeticii

Electrificarea țării a constituit una 
din direcțiile principale ale progra
mului de dezvoltare socialistă a Al
baniei. în 1973 a fost realizată elec
trificarea completă a satelor.

Pe valea riului Drini, la Fierza, se 
construiește în prezent cel mai mare 
obiectiv hidroenergetic al țării, care 
este, in același timp, cea mai impor- 

lui muncitor și legată de el, va avea 
comandamentul lui conducător de 
luptă, călăuzit de teoria revoluțio
nară a marxism-leninismului, _ cu 
obiective clare, cu o linie politică, o 
strategie și o tactică înaintate.

Partidul Comunist Albanez, a ară
tat vorbitorul, organizat și condus 
cu înțelepciune și cu clarviziune de 
conducătorul partidului și poporului 
nostru, tovarășul Enver Hodja, a 
realizat unirea politică a poporului 
în frontul antifascist pentru elibe
rarea națională, a organizat armata 
de eliberare, care, la 29 noiembrie 
1944, a eliberat in întregime patria 
noastră, trecută prin multe suferințe, 

■dar niciodată îngenuncheată.
Lupta noastră de eliberare națio

nală este o confirmare clasică a te
zei marxist-leniniste potrivit căreia 
și un popor mic care luptă pentru 
o cauză justă, dacă este condus de 
o avangardă revoluționară, este in 
stare, sprijinindu-se în principal 
pe forțele proprii, să cucerească 
deplina victorie asupra dușmanilor, 
oricît de puternici și de mari ar fi ei.

Referindu-se apoi Ia succesele ob
ținute în cei 30 de ani care au tre
cut de la eliberarea țării și instau
rarea puterii populare, vorbitorul a 
arătat că, sub conducerea Partidului 
Muncii, Albania s-a transformat din
tr-o țară agrară înapoiată într-o țară 
socialistă agrar-industrială, care se 
întărește și se dezvoltă din ce in ce 
mai mult. Ea dispune de o industrie 
modernă, care se caracterizează prin 
ritmuri înalte de dezvoltare, o agri
cultură socialistă in întregime colec
tivizată. învățămîntul, cultura, știin
ța și tehnica, artele și literatura 
aparțin maselor largi muncitoare și 
se dezvoltă fără întrerupere in Alba
nia nouă socialistă.

Sarcinile acestor patru ani al cin
cinalului 1971—1975, a continuat vor
bitorul, s-au realizat cu succes. 
Acum in țara noastră se lucrează 
pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor anului 1975 și pentru elabora
rea și realizarea sarcinilor celui 
de-al șaselea plan cincinal. Planul 
cincinal 1976—1980 pentru dezvoltarea 
economică și culturală a țării des
chide poporului nostru noi perspec
tive și îi va asigura succese și mai 
mari.

După ce s-a referit la politica ex
ternă a Albaniei socialiste, vorbitorul 
a spus : Albania, ca întotdeauna, va 
sta cu hotărîre alături de popoarele 
și statele suverane care luptă pentru 
apărarea drepturilor lor și va spri
jini luptele revoluționare și de eli
berare națională oriunde în lume.

Vorbind despre relațiile dintre 
România și Albania, .el a citat cu
vintele rostite de tovarășul Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Al
bania, la 29 octombrie, la Marea ,A- . 
dupare iPopularăj; /;,Guvernul nosiam ■ 
este pentru dezvoltarea continuă "a 
relațiilor dintre R.P. Albania și Re- 
publica Socialistă România în dome- I 
niile de interes reciproc, în interesul 
întăririi prieteniei intre popoarele al- j 
banez și român".

Ambasadorul R.P. Albania a elo
giat succesele obținute de poporul 
nostru în dezvoltarea multilaterală a 
României.

Toate aceste succese, a spus el, au 
fost obținute prin munca susținută 
a poporului român, condus de par
tidul său comunist, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Poporul albanez este legat de 
poporul român printr-o prietenie se
culară, care s-a întărit și mai mult 
atunci cînd ambele popoare au deve
nit stăpîne pe propria lor soartă. 
Poporul albanez se bucură nespus de 
mult de realizările pe care le-a ob
ținut poporul român și-i urează din 
inimă noi succese in opera con
struirii socialismului. îmi exprim 
convingerea că prietenia tradițională 
și colaborarea frățească dintre po
poarele și țările noastre — a încheiat 
vorbitorul — se vor intări mai de
parte, spre binele lor comun și al 
socialismului.

DE GALĂ
român pentru colaborare șl înțele
gere reciprocă între popoarele din 
Balcani, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă.

Erau prezenți Nikolla Profi, am
basadorul Albaniei la București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
România, alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

vieții noi
tantă construcție din cadrul actualu
lui cincinal. Ea va furniza în final 
1,7 miliarde kWh energie electrică 
anual, respectiv mai mult decit toate 
termo și hidrocentralele construite 
pină acum in Albania populară.

Recolte bogate

® Datorită lucrărilor de defrișare 
și ameliorare a solului, suprafața cul
tivată a crescut constant. Față de 
1938, terenurile arabile s-au extins, 
în 1973, de 2,2 ori. în perioada 1946~ 
1973 au fost redate agriculturii te
renuri însumind 210 000 hectare.'

® în 1973 producția agricolă glo
bală a fost de 3,5 ori superioară a- 
nului 1938. în aceeași perioadă, pro
ducția de cereale de panificație a 
crescut de 3,1 ori, cea de cartofi de 
22,6 ori, de legume de 8 ori, de lapte 
de 2,2 ori.

Treptele unei vieți mai bune

Anul acesta venitul național va 
crește cu 33 la sută față de 1970, iar 
veniturile reale ale muncitorilor și 
salariațîlor — cu 9,4 la sută. Veni
turile țărănimii cooperatiste vor 
spori cu 13,4 la sută.

© Ultimele trei decenii s-au ca
racterizat și printr-o intensă activi
tate in domeniul construcției de lo
cuințe. Astăzi, jumătate din locui
torii țării trăiesc în case noi. De no
tat că, față de anul 1938. populația 
Albaniei s-a dublat.
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Sesiunea Adunării Generale
a O.N.U.

încheierea examinării problemei palestinene

Peste hotare, în preajma
Congresului P.C.R.

I

Unesco Rezoluții propuse de România
adoptate în

NAȚIUNILE UNITE 22 — Cores
pondentul Agerpres transmite : 
plenul Adunării Generale s-au 
cheiat, vineri, dezbaterile asupra 
problemei palestinene, urmînd a se 
trece la analizarea și votarea a două 
proiecte de rezoluție vizind recu
noașterea dreptului poporului pales- 
tinean la autodeterminare și inde
pendență și, respectiv, admiterea re
prezentanților Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei ca observatori 
la Națiunile Unite.

Luînd cuvîntul, reprezentantul In
doneziei, Chaidir Anwar Sâni, s-a 
pronunțat pentru retragerea trupe
lor israeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate prin forță și recunoașterea 
dreptului poporului palestinean 
a-și forma un stat propriu.

G. G. Sevei, ministrul afacerilor 
externe al Ucrainei, a declarat că 
primul pas spre soluționarea proble
mei Orientului Apropiat, inclusiv a 
celei palestinene, îl constituie 
luarea Conferinței de pace de la 
neva.

Ministrul afacerilor externe al_
nadei, Allan MacEachen, a subliniat 
că aspirațiile poporului palestinean 
de a-și forma un stat al său trebuie 
să fie rezultatul unui acord încheiat 
între părțile direct interesate și în 
nici un caz nu trebuie să rezulte din 
desființarea vreunui stat din regiu
ne.

Reprezentantul Bulgariei, Grozev, 
a subliniat rolul ce revine O.N.U. în 
facilitarea găsirii căii spre o pace 
justă și durabilă în zonă.

Alfred Bellizzi, ambasadorul Mal
tei, a menționat că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei trebuie re
cunoscută de Israel, ca, de altfel, și 
dreptul său de a reprezenta poporul 
palestinean și, ca atare, de a lua 
parte Ia tratativele care privesc si
tuația din Orientul Apropiat și soar
ta popoarelor din zonă.

In 
în-

de

re- 
Ge-

Ca-

Ambasadorul Insulelor Barbados, 
W. Ramsey, a subliniat că atit israe- 
lieriii, cît și palestinenii, trebuie re- 
cunoscuți ca popoare distincte. Israe
lul trebuie recunoscut ca stat, iar 
palestinenilor trebuie să li se recu
noască dreptul de a-și forma un stat 
independent și suveran.

Ambasadorul Suediei, Olof Ryd- 
beck, a subliniat că existența Israe
lului este o realitate. De asemenea, 
poporul palestinean are drepturi na
ționale legitime, intre care dreptul 
la autodeterminare și la identitate 
politică.

Reprezentantul Republicii Sri Lan
ka, H. S. Amerasinghe, a salutat 
prezenta la dezbaterile Adunării Ge
nerale a reprezentanților Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei ca 
un pas major în direcția recunoaș
terii drepturilor legitime ale poporu
lui palestinean și participării sale 
directe la soluționarea problemelor 
din zonă.

Reprezentantul Mexicului, A. G. 
Robledo, a declarat că, pentru 'ca 
Adunarea Generală să facă față res
ponsabilităților sale in această pro
blemă și pentru găsirea soluțiilor de 
pace în Orientul Apropiat, părțile 
interesate trebuie să recunoască ne
cesitatea negocierilor și a stabilirii 
de contacte.

în cadrul acțiunilor organizate 
peste hotare in cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român, la Biblioteca Ro
mână din Roma a avut loc o ma
nifestare cu tema „Istoria poporului 
român în lumina cercetărilor ac
tuale". Luînd cuvîntul, prof. Tito 
Feriozzi, cunoscut cercetător al pro
blemelor de paleografie româ
nească, a evidențiat inițiativele 
constructive ale Jtomâniei pentru 
transformarea “ 
zonă a păcii și înțelegerii 
popoare, activitatea deosebită des
fășurată în această direcție de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. In 
cuvîntul său, ambasadorul României 
la Roma, Iacob Ionașcu, a sub
liniat însemnatele realizări ale po
liticii interne și externe a partidu
lui șl statului nostru.

Cu același prilej a fost inaugu
rată o expoziție de cărți, în cadrul 
căreia sînt prezentate, la loc de 
cinste, 
„Scrieri
Nicolae Ceaușescu, apărute în e- 
ditura „II Calendario del Popolo" 
din Milano și volumul „Ceaușescu", 
al profesorului italian
Elia Valori.

La Louvain (Belgia) a 
o manifestare în cadrul 
luat cuvîntul scriitorul de origine 
română Mihai Steriade, directorul

Balcanilor într-o 
între

cele patru volume de 
alese" ale președintelui

Giancarlo

avut loc 
căreia a

Centrului cultural român de la U- 
niversitatea Louvain-la Neuve. Ex
punerea, ilustrată' de imagini, a 
cuprins o amplă prezentare a 
vieții, operei și personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Vor
bitorul a reliefat activitatea la
borioasă desfășurată de șeful sta
tului român în domeniul relațiilor 
internaționale, pentru statornicirea 
în Europa și în lume a unui climat 
de pace și securitate, de trainică 
înțelegere între popoare.

în cadrul manifestărilor organi
zate în Marea Britanie, la „Royal 
Festival Hali" din Londra a avut 
loc' un concert susținut 
chestra 
nescu", sub bagheta 
Mihai Brediceanu și avîndu-1 ca 
solist pe Ion Voicu.

La Ambasada română din Buda
pesta a avut loc, vineri, o confe
rință de presă, în Cadrul căreia 
loan Cotoț, ambasadorul României 
la Budapesta, a vorbit despre suc
cesele obținute de poporul român 
sub conducerea Partidului Co
munist Român. Au participat re
dactori ai presei centrale și ra- 
dioteleviziunii ungare, precum și 
atașați de presă. Cu același pri
lej, la Vasarosnamenv s-a deschis 
o expoziție de fotografii înfățișind 
aspecte ale dezvoltării României 
pe drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

PARIS 22 (Agerpres). — In cadrul 
lucrărilor celei de-a 18-a sesiuni a 
Conferinței generale UNESCO a fost 
votită în unanimitate rezoluția pro
pusă de România cu privire la coo
perarea europeană in domeniile edu
cației, științei, culturii și informației.

Subliniind necesitatea unei largi 
cooperări internaționale în aceste do
menii, întemeiată pe respectarea 
principiilor de drept internațional e- 
nunțate de Carta O.N.U., rezoluția 
consideră că această cooperare este 
chemată „să contribuie, în esență, la 
realizarea unui climat de destindere.

înțelegere și pace". - Documentul 
comandă statelor membre să acorde 
cea mai mare importanță utilizării 
optime a formelor și mijloacelor de 
lărgire a cooperării și să aprofundeze 
examinarea unor noi posibilități sus
ceptibile să întărească această coope
rare.

Ședința plenară a votat, de aseme
nea, în unanimitate rezoluția asupra 
populației propusă de România, a- 
vînd drept coautori alte 11 state :
Algeria, Ecuador, Filipine, Republica 
Guineea, India, Iugoslavia, Mexic, 
Peru, Siria, Sudan și Togo.

unanimitate

CONSULTĂRI
CAIRO 22 (Agerpres). — Președin

tele R. A. Egipt, Anwar Sadat, l-a 
primit pe Abu Ayad, membru al Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, aflat în 
vizită la Cairo — informează agen
ția M.E.N. Cu acest prilej au fost 
trecute in revistă o serie de probleme 
de interes comun privind evoluția 
situației din zonă.

BEIRUT. — Sosit la Beirut după 
o scurtă vizită oficială întreprinsă in 
Siria, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat, a fost 
primit de șeful statului libanez, Su
leiman Frangieh. Convorbirile au fost 
axate — precizează agenția palesti- 
neană de informații W.A.F.A. — pe 
examinarea principalelor-.etape, par
curse, pe plan-■ politic- - mondial/'"de 
problema palestineană, după ce a 
fost supusă dezbaterii comunității in
ternaționale. După cum s-a precizat, 
au mai fost luate în discuție diverse 
aspecte legate de actualele relații 
dintre Liban și rezistența palesti
neană. Totodată, liderul O.E.P. i-a 
prezentat președintelui Frangieh 
principalele puncte ce au figurat pe 
ordinea de zi a convorbirilor susți
nute cu diverse oficialități în cursul 
vizitelor, succesive întreprinse, ante
rior, în Cuba, Algeria, Libia, Egipt, 
Arabia Saudită și Siria.

CAIRO. — într-o declarație făcută 
corespondentului din New York al, 
agenției M.E.N., secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a precizat că va pleca, 
simbătă, din Statele Unite pentru a 
iniția un turneu prin cîteva țări din 
Orientul Apropiat. El a menționa,t,

r
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PREȘEDINTELE MAKARIOS.

„Conflictul din Cipru ar putea fi soluționat

pe baza principiului federalizării"
LONDRA 22

*
Plenara Adunării Generale a adop

tat fără obiecții recomandarea Co
mitetului general privind înscrierea 
pe agenda actualei sesiuni a punctu
lui intitulat „Aplicarea de către state 
a prevederilor Convenției de la Vie- 
na din 1961 cu privire la relațiile di
plomatice și adoptarea de măsuri 
pentru sporirea numărului de state 
semnatare ale convenției" — punct 
inițiat de Uniunea Sovietică.

(Agerpres) — Pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, a avut, vineri, la Londra o 
întrevedere cu ministrul de externe 
britanic, James Callaghan.

într-o declarație făcută după a- 
ceastă convorbire, președintele ci
priot a declarat că actualul conflict 
din insulă „ar putea fi soluționat pe 
baza principiului federalizării". El a 
exclus, însă, posibilitatea unor „tran
sferuri obligatorii" de populație în 
Cipru. „Sînt pregătit să discut pro-

blema unei federații multiregionale, 
a unei federații pe baze 
ca o soluție a problemei 
declarat Makarios.

Cu același prilej, el a 
va face, la 30 noiembrie, 
Atena, unde va avea convorbiri cu 
reprezentanții guvernului în legătură 
cu evoluția situației din Cipru.

în ce privește reîntoarcerea sa în 
insulă, președintele Makarios a de
clarat că aceasta va avea loc la 6 
decembrie.

ANGLIA

DIPLOMATICE
totodată, că va reveni la New York, 
vineri, 29 noiembrie. Pp de altă par
te, cotidianul „Al Goumhouria" din 
Cairo anunță că secretarul general 
al O.N.U. a adresat un mesaj pre
ședintelui Anwar Sadat, în cadrul 
căruia este lansat un apel referitor 
la necesitatea ca toate țările direct 
implicate în situația existentă în 
Orientul Apropiat să-și intensifice 
eforturile, în vederea unei reglemen
tări pașnice.

DOHA. Emirul Qatarului, șeicul 
Khalifa Ben Hamad Al-Thani, l-a 
primit pe primul ministru egip
tean, Abdel Aziz Hegazi, aflat în
tr-o vizită oficială de trei zile 
la Doha, cea de-a treia etapă a tur
neului său în cîteva capitale din O- 
rientul Apropiat și zona Golfului, 
Premierul Hegazi — rdlatează agen
ția M.E.N. — i-a remis șefului sta
tului Qatar un mesaj din partea pre
ședintelui R. A. Egipt, Anwar Sa
dat, cu privire la diverse probleme 
de interes comun. în timpul întreve
derii au fost trecute în revistă sta
diul actual al relațiilor bilaterale și 
modalitățile de promovare a acesto
ra, în viitor, pe multiple planuri, 
înainte de a pleca din Abu Dhabi 
spre Doha, primul ministru egiptean 
a ținut o conferință de presă în care 
a apreciat convorbirile susținute cu 
oficialitățile guvernamentale ale Emi
ratelor Arabe Unite ca „pozitive și 
eficiente". „Am ajuns — a spus el — 
la rezultate deosebit de bune, între 
acestea figurînd și acordul de creare 
a unor organisme comune între E- 
gipt și Emiratele Arabe Unite, pen
tru promovarea dezvoltării relațiilor 
economice și sociale dintre 
țări".

cele două

comunale", 
cipriote, a
anunțat că 
o vizită la

Grave atentate cu bombe la

a dezbatere: crearea de
denuclearizate

Crearea de zone de
nuclearizate în diver
se -regiuni ale lumii 
constituie unul din o- 
biectivele- de referință 
ale dezbaterilor din 
principalul organism 
al Adunării Generale, 
Comitetul politic, asu
pra complexei' proble
matici a dezarmării — 
capitol care cuprinde 
12 puncte. Faptul că 
cinci dintre ele pri
vesc chestiunea denu- 
clearizării, că nu a 
fost discurs în care să 
nu se pună un deose
bit accent pe această 
problemă, că în cadrul 
dezbaterilor s-au men
ționat cel puțin șapte 

- regiuni-ale globului pe 
care statele respective 

vadă 
zone 

dove-

lor din regiune de a 
nu achiziționa sau fa
brica arme nucleare și 
de a-și consacra pro
gramele nucleare ex
clusiv progresului e- 
conomic și social al 
popoarelor lor.

Pe aceeași , temă. 
Comitetul a adoptat, 
cu 90 voturi pentru, 
nici unul contra și 32 
abțineri, un proiect de 
rezoluție indian, care 
subliniază necesitatea 
acordului statelor, din 

pentru 
acestei 

zonă 
expri- 
impe- 
acor- 
înaltă

doresc să le 
transformate în 
denuclearizate. 
dește elocvent că ten
dințele vizînd bloca
rea căilor de acces ale 
armelor nucleare spre 
continentele lumii au 
devenit o componentă 
importantă a eforturi
lor crescînde ale 
poarelor pentru 
zarmare nucleară.

In acest spirit, 
mitetul pentru proble
mele politice și de 
securitate al Adunării 
Generale a adoptat cu 
84 de voturi pentru, 
două contra și 36 ab
țineri un 
rezoluție 
prin care 
dunării să 
principiu, 
creării uneî zone de
nuclearizate în sudul 
Asiei și să ia notă de 
angajamentele state-

po- 
de-

Co-

proiect de 
pakistanez 

se cere A- 
accepte. în 

conceptul

Asia de sud 
transformarea 
regiuni într-o 
denuclearizată, 
mind totodată 
rativul de a se 
da cea mai 
prioritate măsurilor de 
dezarmare nucleară.

Un larg ecou a tre
zit în rindul partici- 
panților la dezbateri 
reafirmarea propune
rii României îndrep
tată spre crearea in 
Balcani a unei zone 
de pace și cooperare, 
liberă de .arme nu
cleare și baze milita
re străine. Au fost, de 
asemenea, reafirmate, 
bucurîndu-se 
celași ecou 
inițiativele chemînd la 
definitivarea statutu
lui Americii Latine de 
continent denucleari- 
zat, transformarea O- 
ceanului Indian în
tr-o regiune a păcii, 
edificarea în nordul și 
centrul continentului 
european a unor zone 
lipsite de arme nu
cleare. denucleariza- 
rea Orientului Apro
piat și continentului 
african.

de a>- 
pozitiv.

Primul secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Erich Honecker- a 
primit, vineri, pe șefii delegațiilor 
care au participat la ședința ordinară 
a Consiliului militai- al Forțelor ar
mate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. Printre 
aceștia s-a aflat și șeful delegației 
române, general-colonel Marin Nico- 
lescu, adjunct al ministrului apărării 
naționale. Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Secretara! general al P.C. 
Italian, Enrico Berlinguer, s-a in- 
tîlnit, la Roma, cu Luis Van Geyt, 
președintele P. C. din Belgia. In 
cursul întilnirii desfășurată într-o 
atmosferă de prietenie frățească ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două partide — scrie ziarul „L’Unită" 
— s-a efectuat un schimb de infor
mații și păreri în legătură cu situa
ția din cele două țări, ca și asupra 
unor probleme europene, în special 
în ceea ce privește dezvoltarea coo
perării între partidele comuniste din 
țările capitaliste dip Europa, după 
copțerințâ de la Bruxelles.

Ministral afacerilor 
ferae al Drasmarcei, 
Guldberg, și-a încheiat vizită oficia
lă în R. P. Polonă. El a avut convor
biri cu omologul său polonez, Stefan 
Olszowski, in probleme internaționa
le de interes comun, îndeosebi cu 
privire la Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa. Cei doi 
miniștri au discutat, de asemenea, 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
bilaterale. In cursul vizitei a fost 
semnat acordul de colaborare eco
nomică, industrială și tehnico-științi- 
fică între Polonia și Danemarca.

e^j-
Ove

Guvernul grec, prezidat de 
Constantin Caramanlis, a hotărit 
consulte corpul electoral la 8 decem
brie în cadrul unui referendum asu-

să

pra formei de organizare a statului 
— „democrație monarhică sau repu
blică".

Șeful statului libanes, 
Suleiman Frangieh, a adresat națiu
nii un mesaj radiotelevizat, cu pri
lejul sărbătoririi independenței țării, 
în care se expun poziția Libanului 
față de actuala situație internaționa
lă și proiectele în vederea progre
sului economic și social al tării.

co- 
asi-
co-

„Malnia-3".In Uniunea so
vietica a fost lansat satelitul de 
municații „Molnia-3“, care va 
gura exploatarea sistemelor de
municări radio, telegrafice și tele
fonice la distanțe mari, transmite
rea programelor de televiziune prin 
rețeaua „Orbita" și realizarea de le
gături internaționale.

Un satelit d® telecomu
nicații de tip „Intelsat-IV" a fost 
plasat, joi, pe o orbită deasupra 
Ecuatorului, a anunțat Administrația 
națională pentru problemele aero
nauticii și cercetării spațiului cosmic 
(KlĂ'.S.A.).

I fost creată în mod ofi
cial Oigamisaisa tatmo-a- 
msîicmiă penlra energie 
(O.L.A.D.E.), cu sediul la Quito. Noua 
organizație regională grupează 22 de 
state. Bazele creării sale au fost puse 
în 1972, la reuniunea consultativă a 
miniștrilor petrolului din țările lati- 
no-americane de la Caracas.

0 delegație a Mișcării da 
Eliberare din $ao Tom® și 
PriîîCi^îQ <M-L.S.T.P.), condusă de 
Miguel Trouvoada, membru al Comi
tetului Executiv al acestei organiza
ții, a sosit la Alger în vederea ini
țierii unor runde de negocieri cu

Ernesto Melo Antunes, viceprim-mi- 
nist.ru portughez, care întreprinde o 
vizită oficială in această țară, la invi
tația guvernului algerian. întrevede
rile vor fi consacrate examinării pro
blemelor legate de viitorul statut al 
insulelor Sao Tome și Principe, aflate 
sub administrația autorităților de la 
Lisabona.

Recomandare în favoa
rea lui Nelson Rockefeller. 
Comisia pentru problemele adminis
trative și legislative a Senatului ame
rican a recomandat, vineri, în unani- 

■ mitate, ratificarea de către Congres 
a numirii lui Nelson Rockefeller ca 
vicepreședinte al Statelor Unite, 
funcție în care președintele Ford l-a 
desemnat cu trei luni în urmă.

LONDRA 22 (Agerpres). — 19 per
soane și-au pierdut viața și peste 200 
au fost rănite de o serie de explozii 
care s-au produs joi noaptea, în două 
localuri publice din centrul orașului 
Birmingham. Atentatele cu bombe, 
atribuite unor elemente extremiste 
ale aripii „provizorii" a Armatei Re
publicane Irlandeze (I.R.A.), sînt cele 
mai grave care au avut Ioc pe teri
toriul Angliei de la declanșarea os
tilităților dintre catolici și protestanți 
în Ulster, cu peste cinci ani în urmă. 
Autoritățile polițienești au lansat 
un semnal de alarmă, la scară na
țională, în legătură cu posibilitatea 
unor noi atentate cu bombe.

După cum relatează agenția Reu
ter, primul ministru. Harold Wilson, 
l-a convocat de urgență pe ministrul 
de interne, Roy Jenkins, pentru a e- 
xamina situația creată. Dună ce se 
va informa la fața locului, Roy Jen
kins va prezenta un raport în Par
lament.

Itaiia, Pesi.9 50 000 de tineri s-au intilnit la Roma intr-un miting de protest 
împotriva provocărilor puse ia cale de elementele neofasciste
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• ABERAȚIILE APART
HEIDULUI. Mudson Ma- 
halwen. în vîrstă de 36 de ani, 
fiul unui alb' și al unei afri
cane din R.S.A., are „statut" de 
„colored", adică metis. Același 
statut au și două fiice ale sale, 
în schimb, cea de-a treia fiică, 
in virstă de 18 ani, care are pie
lea ceva mai. pigmentată, a fost 
trecută de autoritățile sud-afri- 
cane în categoria „bantu", adică 
a negrilor. Ca urmare, tinăra 
este obligată fie să-și părăseas
că pur și simplu casa părinteas
că, fie să se angajeze' ca sluj
nică la propriul său tată, 
deoarece, potrivit legilor apart
heidului, așa-numiții „colo
reds" nu au voie să locuiască 
sub același acoperiș cu „negrii".

© MĂRI SUBTERANE, 
în marele cordon al Saharei 
există rezerve de apă subterane 
mult superioare cifrelor avansa
te pînă acum. Astfel, specialiști 
ai UNESCO au stabilit ’ ‘
Sahara algeriană și in 
Tunisului - rezervele se 
pînă la 60 600 miliarde mc. Și 
zonele din vecinătatea Saharei 
beneficiază de un apreciabil vo
lum de ape subterane — circa 
5 500 milioane mc. In Senegal 
a fost, de asemenea, descoperi
tă o „mare subterană" a cărei 
suprafață este echivalentă cu 
două treimi din suprafața țării. 
După cum apreciază specialiștii, 
cantitatea de apă din aceste re
zervoare naturale subpămintene 
crește constant de pe urma pre
cipitațiilor de la suprafață. 
Așadar, există condiții propice 
pentru fertilizarea marelui de
șert — operă ce necesită însă 
mari investiții și largă cobpe-

■ rare internațională.

că in 
sudul 
ridică

© RESTABILIREA A- 
DEVĂRULUÎ. Cercetătorul 
vest-german Karl Gosswald 
consideră că știrile răspîndite 
în ultima vreme în lume despre 
furnicile care distrug arbori u- 
riași în America sau devorează 
hîrtia din aparatele telex în 
Australia dau o imagine falsă 
despre utilitatea acestor viețui
toare. Trăind în colonii de mili
oane, ele curăță pădurea de ne
numărate soiuri de dăunători, 
aflați la suprafață, în pămint, 
în trunchiul sau 
pacilor, pe o rază de 25—100 de 
metri de la baza 
de furnici poate 
care zi, 100 000 insecte distrugă
toare. în Alpii italieni au fost 
inventariate peste un milion 
colonii cu aproape 300 miliarde 
furnici lucrătoare. ..E16 nimicesc 
în-e.ursuL.a’200 <de-zile pe an 

insecte, 
ar fi pro-

în coroana co-
lor. O colonie 

lichida, in fie-

14 400 000, kilograme 
care, dacă ar fi trăit, 
vocat uriașe pagube.

© PANCREAS
FICIÂL. La Universitatea din 
Ulm (R.F.G.) a fost realizat pri
mul pancreas artificial din 
lume. El este alcătuit dintr-un 
autoanalizor automatizat care 
dozează în permanență cantita
tea de glucoză din singe, un 
computer care prelucrează pa
rametrii furnizați de autoanali
zor și un sistem care pompează, 
în funcție de' nevoie, insulină 
sau glucide în circuitul sanguin 
al pacientului. Cercetătorii con
sideră că aparatul creat va de
veni cu adevărat util pentru 
numeroșii bolnavi de diabet, al 
căror număr numai în R.F.G. a- 
tinge 500 000, în momentul in 
care se va reuși miniaturizarea 
sa, astfel incit să poată fi folo
sit de pacienți la domiciliu.

ARTI-

Mulți reprezentanți al 
statelor membre au a- 
preciat că O.N.U. poa
te șl trebuie să ofe
re asistența și, la ce
rere, chiar mecanis
mul necesar de natu
ră să faciliteze țărilor 
interesate consultările 
reciproce pentru crea
rea de zone denuclea
rizate. Delegația Fin
landei a propus în a- 
ceaslă ordine de idei 
studierea 
O.N.U. 
zonelor 
te, sub i 
aspecte, 
punere 
pleteze 
vansată 
în cadrul dezbaterilor 
Comitetului de dezar
mare de la Geneva, 
privind examinarea e- 
iementelor de bază pe 
care le implică crea
rea de zone denuclea
rizate ‘și elaborarea u- 
nui acord-cadru al u- 
nei zone denucleariza
te. care să servească 
drept ghid în negocie
rile pentru încheierea 
unor instrumente ju
ridice regionale.

în spiritul preocu
pării neobosite a tării 
noastre, privind înfăp
tuirea dezarmării nu
cleare. deziderat vital 
al omenirii, reprezen
tanții României au 
subliniat condițiile e- 
sențialmente necesare 
pe care trebuie să le 
îndeplinească orice 
tratat de creare a u- 
nor zone denucleariza
te : eliminarea com
pletă din aceste zone 
a armelor nucleare, a- 
sumarea unui angaja-

ment solemn de către 
statele nucleare de a 
respecta statutul 
denuclearizare a 
nelor, de a nu utiliza
armele nucleare împo
triva țărilor din aces
te zone și de a nu le 
amenința cu folosirea 
lor, asigurareș accesu
lui neîngrădit al state
lor din zonele respec
tive la folosirea ener-

giei atomice în sco
puri pașnice, institui
rea unui control 
național riguros pen
tru garantarea 

.pectării
tratatelor 
clearizare.

Asemenea 
neri, primite 
real interes și susți
nute de numeroase

inter-

___ res- 
prevederilor 

de denu-

propu- 
cu un

LONDRA

alte țări, vin să sub
linieze realitatea in
discutabilă că definiti
varea și traducerea 
viață a conceptului 
zonă denuclearizată 
feră un teren nou
cooperare între state
le membre ale O.N.U.. 
mici sau mari, nuclea
re și nenucleare.

RIO DE JANEIRO
în 
de 
o- 
de

C£

C. ALEXANDRO AII

„Muncitorii pot conduce

„Republicile bananelor 
împotriva monopolurilor

de către 
a chestiunii 
denucleariza- 

diversele sale 
Această pro

vine să com- 
inițiativa a- 
de România

ma/ bine și mai eficient
decît patronii"

în Marea Britanie 
sînt tot mai vizibile 
semnele unei ierni 
împovărate de spec
trul inflației. Cele mai 
afectate sînt, ca întot
deauna, masele mun
citoare, nevoite să ope
reze drastice restric
ții în bugetele fami
liale, trăind . în ne
siguranța zilei de 
miine și văzîndu-și a- 
menințate locurile de 
muncă. în aceste con
diții, au luat amploa
re acțiunile muncito
rești: greve, ocupări de 
întreprinderi, manifes
tații. O nouă modalita
te de luptă pentru a-’ 
pararea dreptului la 
muncă o constituie 
„cooperativele munci
torești". despre care 
presa britanică scrie 
că reprezintă „o formă 
avansată de democra
ție industrială". Colec
tivele de salariați ai u- 
nor întreprinderi afla
te în pragul falimen
tului au hotărit să

răscumpere utilajele și 
să reia întregul pro
ces de producție de la 
punctul în care patro
nii au eșuat. Așa s-a 
întîmplat la renumita 
fabrică de motociclete 
„Triumph" de la Me- 
ridon (cartier al ora
șului Coventry) și la 
întreprinderea de ra
diatoare „Fischer-Ben- 
dix" din Kirkby, de 
lîngă Liverpool.

Cazul muncitorilor 
de la „Triumph" este 
cunoscut încă de la 
jumătatea anului 1972. 
Amenințați cu conce
dierea, saiariații au o- 
cupat întreprinderea 
timp de aproape un 
an, pînă cînd guver
nul laburist, venit la 
putere după alegerile 
din februarie a.c., le-a. 
promis creditul nece
sar răscumpărării uti
lajelor și clădirii. Ast
fel a luat ființă „coo
perativa muncitorilor" 
din Coventry, care 
acum, după ce labu-

riștii și-au consolidat 
pozițiile la scrutinul • 
din toamnă. își va 
începe îri curînd acti
vitatea.

Intr-un mod similar 
s-au petrecut lucrurile 
și la fosta întreprin
dere „Fischer-Bendix", 
astăzi „cooperativa 
muncitorească 
Manufacturing 
Engineering".

Referindu-se 
ceastă nouă formă de 
luptă, ziarul „Morning 
Star" scrie : „Și în- 
tr-un loc și într-altul. 
patronii au eșuat. «Li
bera inițiativă» a dus 
întreprinderile la fali
ment. Acum, muncito
rii vor avea posibilita
tea • să dovedească 
că sînt capabili nu 
numai să muncească, 
dar să și conducă 
mai bine și mai efi
cient decît patronii".

Kirkby 
and

la a-

N. PLOPEANU

Lunga dispută din
tre interesele țărilor 
producătoare de bana
ne din America Cen
trală și monopolurile 
străine pare a dobîndi, 
în ultimul timp, di
mensiuni noi : la vii
toarea reuniune a mi
niștrilor de externe 
latino-americani ea va 
figura pe agenda de 
lucru. Noua fază a 
conflictului s-a 
clanșat în martie tre- 

. cut, cind o parte
cele șase „republici 
ale bananelor" (Gua
temala, Salvador, Hon
duras, Costa Rica, Ni
caragua, Panama) au 
hotărit să restructu
reze sistemul de pre
țuri și să stabilească 
un impozit adițional 
de un dolar la fie
care ladă de bana
ne exportată. Cele 
trei monopoluri, „Uni
ted Brands" (fost „U- 
nited Fruit", supranu
mit și „monstrul ver
de"), „Standard Fruit" 
și „Del Monte", care 
domină comercializa
rea și o bună parte 
din producție, au reac
ționat imediat, trecînd 
ia represalii. Desigur, 
conflictul nu privește 
numai impozitul adi
țional, ci repune 
ales în discuție 
colonialismul practicat 
de marile monopoluri, 
intre care proaspăt re- 
botezatul „United 
Brands", (vechiul nu
me era prea compro
mis), ocupă primul 
loc. Monopolurile au 
menținut prețurile 
înghețate timp de un 
deceniu, exercitînd o

de
clin

mai 
neo-

dominație
dală 
mense plantații, 
fiind, totodată,

cvasifeu- 
asupra unor i- 

Și 
---------- , prac

tic stăpîni absoluți a- 
supra mijloacelor de 
transport și telecomu
nicații, ca și asupra 
unui șir de alte sec
toare ale economiilor 
țărilor din America 
Centrală. Ele storceau 
profituri uriașe din 
exploatarea resurselor 
materiale și umane ale 
țărilor. producătoare 
de banane (in 1950, 
de pildă, . „United 
Fruit" a obținut în 
Guatemala beneficii 
nete de peste '66 de 
milioane de dolari), 
contribuind la rămine- 
rea în urmă a acestor 
state din punct de 
dere economic și 
cial.

Experiența a 
monstrat țărilor 
cauză că -numai unin- 
du-și eforturile pot 
lupta cu succes pentru 
apărarea intereselor 
lor împotriva marilor 
monopoluri. Așa s-a 
născut ideea consti
tuirii „Uniunii țărilor 
exportatoare de ba
nane" (UPEB), însoți
tă de crearea 
tului adițional 
nat mai sus.

Conflictul 
în primăvară 
tețit, evidențiind 
tărîrea țărilor-

ve-
so-
de- 

in

impozi- 
mențio-
izbucnit 
s-a în- 

ho- 
pentru 

bare bananele reprezin
tă produsul principal 
pe lista exporturilor 
de a nu ceda în fața 
presiunilor. Monopolu
rile au amenințat cu 
reducerea achizițiilor, 
cu boicotarea tuturor

mărfurilor provenite 
din țările ce aplică im
pozitul, sau au trecut 
chiar la întreruperea 
operațiunilor de cu
legere, ambalare și 
export a bananelor, 
cum s-a întîmplat în 
Panama (țara care a 
aplicat cel mai riguros 
impozarea suplimen
tară). „United Brands" 
și-a întrerupt activita
tea, dar autoritățile 
panameze au răspuns 
prompt prin anunțarea 
intenției de a expro- 
pria societatea în cau
ză. arătînd că activi
tățile desfășurate de 
aceasta au „uri pro
fund caracter colonia
list", în timp ce im
pozitul este „un act 
suveran căruia „Uni
ted Brands" trebuie să 
i se supună în virtu
tea obligațiilor asu
mate prin contract".

După părerea ob
servatorilor, la reu
niunea din martie 
viitor a miniștrilor de 
externe latino-amerir 
câni lupta țărilor ex
portatoare de banane 
pentru apărarea inte
reselor naționale se va 
bucura de sprijinul în
tregii comunități lati- 
no-americane, care o
apreciază ca o compo-
nentă a procesului
amnlu ce se desfă-
șoară pe continent
pentru recuperarea
bogățiilor naturale și 
folosirea lor deplină, 
în cadrul efortului de 
dezvoltare în care 
este angrenată întrea
ga Americă Latină.

V. PĂUNESCU
J

O PE ORBITĂ IN JU
RUL TERREI - 9 000 DE 
OBIECTE. In cei 17 ani care 
au trecut de la lansarea primu
lui satelit artificial al Pămintu- 
lui — „Sputnik 1“, 11 națiuni și 
două organizații internaționale 
au plasat pe orbite circumte- 
iestre în total 1716 sateliți, 
în prezent, însă, în jurul Pă- 
mîntului mai evoluează ’doar 
circa 500. Totuși, după cum s-a 
comunicat la recentul Congres 
internațional de astronautică, 
care s-a ținut la Amsterdam, a- 
cestea nu sînt unicele obiecte 
care-și urmează calea in jurul 
Terței, în total — potrivit de
terminărilor făcute cu ajutorul 
radarului — numărul lor s-ar 
ridica lâ aproape 9 000 : trepte 
și fragmente ale unor rachete 
de lansare, aparate de fotogra
fiat și alte obiecte, fie pierdute, 
fie 
țiu

a.runcate intenționat in spa
de astronauți.

® FUMATUL Șl 
XUL SLAB". Teoria 
căreia reprezentantele 
mitului „sex slab" ar 
longevitate mai mare 
bărbaților pare a fi 
compromisă, în urma revelații
lor făcute de Organizația Mon
dială a Sănătății. Bazîndu-se pe 
numeroasele, sondaje efectuate 
în mai multe țări europene — 
oamenii de știință au ajuns la 
concluzia că mortalitatea femi
nină înregistrează 
simțitoare în
Printre cauzele principale ale 
acestei situații se clasează pe 
primul loc practica fumatului — 
mult mai puțin frecventă la ge
nerațiile anterioare de femei.

iiSE-
potrivit
așa-nu- 
avea o 
decît a 
complet

o creștere 
zilele noastre.

© CHIRURGIE IM E- 
POCA DE PIATRĂ. Mu- 
zeul de medicină din Riga s-a 
îmbogățit cu o piesă rară : un 
craniu din epoca de piatră care 
poartă urmele unei intervenții 
chirurgicale. Omul care a fost 
rănit în luptă sau la vînătoare 
a suportat cu bine extragerea 
din creier a unor corpuri straL 
ne, trăind, în continuare, cel 
puțin un an după intervenție.

G

Calea Grivltel or. 64—66 P.O.B.
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