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Producții maxime, calitate el 
punctualitate — lată caracte
ristici ale activității din aceste 
zile a colectivului întreprinderii 
„Automatica" din București. în 
Imagine : se controlează cu exi
gență noi panouri de automati
zare destinate unor beneficiari

Foto s E. Dichlseana

Muncim. Cu brațele sau cu min
tea, ori, mai bine zis, și cu brațele 
și cu mintea, beneficiind integral, 
in calitatea noastră de producători 
și proprietari ai mijloacelor de 
producție, de roadele muncii pe 
care o desfășurăm zilnic, oferind 
astfel un sens profund umanist, so
cialist, unei mai vechi dileme. Nu, 
noi nu trăim ca să muncim, noi 
muncim mereu mai bine ca să tră
im mereu mai bine. Toate sarcinile 
privind dezvoltarea economică a 
țării, toate obiectivele planurilor 
anuale și ale planului cincinal sînt 
subordonate grijii neabătute pentru 
om — obiectiv fundamental al în
tregii activități a partidului. Dacă 
partidul a chemat și cheamă 
la muncă spornică, entuziastă, ho- 
tărită, conștiincioasă pentru dezvol
tarea economiei naționale este că a- 
ceasta și numai aceasta este 
singura cale a făuririi bunăstării 
poporului, a ridicării națiunii noas
tre la un nivel superior de civili
zație socialistă, pe calea spre co
munism.

Cu deosebire în anii ce au urmat 
Congreselor al IX-lea și al X-lea, 
partidul a înscris pe steagul său de 
luptă ca sarcină centrală aceea de 
a face totul pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață ale 
oamenilor, de a racorda țara 
la niveliil civilizației mondiale. 
„Politica generală a partidului, 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate au drept țel 
suprem ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a în
tregului nostru popor, sporirea gra
dului de civilizație a vieții întregii 
societăți. Acestui țel îi sînt subor
donate toate eforturile pentru dez
voltarea in ritm intens a economici 
naționale, pentru creșterea venitu
lui național".

Prevederile concrete stabilite în....... Acestor secvențe, din'’.îndreptarul'
acest sens de. către Programul parti- făuririi unor condiții’ de via'ță me- ■ 
dului și Directivele Congresului al 
XI-lea luminează poporului vaste 
ți însuflețitoare orizonturi. Pe 
baza dezvoltării tuturor ramurilor 
economiei naționale se va asigura 
creșterea continuă a veniturilor oa
menilor muncii de la orașe și sate. 
Odată cu creșterea în ritm înalt a 
venitului național — care în 1990 
va depăși de 3,5 — 3,8 ori pe cel din 
1975, ajungind la 2 500 — 3 000 de 
dolari pe locuitor — vor fi luate în 
continuare măsuri sistematice care 
să asigure, în spiritul eticii și echi
tății socialiste, un raport cît mai 
just între veniturile mari și cele 
mici, înfăptuindu-se consecvent
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că de la Brazi a intrat in producție 
prima instalație pentru solventarea 
motorinei, care asigură acestui pro
dus o calitate corespunzătoare cerin
țelor actuale și, in. același timp, rea
lizează extractul aromatic — materie 
primă necesară fabricării negrului de 
fum.
• întreprinderea „Victoria“-Flo- 

rești și-a întregit profilul cu o nouă 
linie pentru 100 000 anvelope pe an. 
pentru toate tipurile de autovehicule.

O La Combinatul chimic din Tir- 
năveni a început să producă o in
stalație de preparat sulf fungicid și 
muiabil — două noi și importante 
produse folosite în pomicultură și vi
ticultură, ca antidăunători. Anual, in
stalația va furniza unităților agricole 
peste 4 000 tone de antidăunători.

e La Cimpia Turzii a intrat în 
funcțiune, cu o lună mai devreme; 
prima din cele trei linii tehnologice 
pentru .fabricarea din materii prime 
indigene a sticlei termorezistente 
pentru articole de laborator.
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principiul socialist al repartiției, 
în paralel cu creșterea venituri

lor directe, vor spori și cheltuielile 
sociale ale ,statului pentru finan
țarea activităților menite să satis
facă cerințele generale ale popu
lației. Față de cincinalul 1961—1965, 
spre exemplu, cincinalul în curs 
marchează o creștere a acestor 
cheltuieli cu 124,2 la sută, iar cinci
nalul viitor va ridica această creș
tere la 180 la sută.

în ce se materializează aceste 
considerabile investiții ? In tot ceea 
ce vedem zilnic in jurul nostru și 
constatăm ca beneficiari direcți. 
Avem cu toții, la locurile noastre 
de activitate, condiții de muncă din

cu putere 
de Congresul partidului

ce în ce mai bune, se iau în per
manență măsuri care vizează direct 
perfecționarea pregătirii noastre 
profesionale în funcție de exigen
țele viitorului. Statul întreprinde 
acțiuni complexe pentru ocrotirea 
sănătății noastre ; din 1950, de pil
dă, și pină astăzi, 
pentru sănătatea 
tor a crescut de 11 ori : de la 40 
la 440 lei anual. S-au creat, și se 
creează în permanență, posibilități 
ca oamenii să locuiască in case noi, 
la dispoziția tinerilor nefamiliști 
stau tot mai multe cămine, pentru 
copiii noștri apar, de la o lună la 
alta, alte creșe și alte grădinițe.

reu mai bune „li se mai adaugă cu
noscutele măsuri stabilite în per
spectiva anilor ce vin, pentru dez
voltarea mai departe și perfecționa
rea învățămîntului, pentru asigura
rea odihnei oamenilor muncii, pen
tru extinderea comerțului modern 
și îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării populației, pentru diversifi
carea serviciilor publice — de la 
transporturi in comun la înlesni
rile casnice, gospodărești.

Dar societatea noastră — așa cum 
se prezintă ea astăzi și, mai ' cu 
seamă, așa cum va arăta ea miine, 
cu stadiul ei de dezvoltare ce va 
înlătura decalajele fată de statele

mai avansate economic — asigură 
și va asigura in aceeași măsură 
condiția spirituală a civilizației 
noastre viitoare. Pentru afirma
rea multilaterală a personali
tății umane, partidul trasează un 
program de larg acces la cuceririle 
științei și culturii, potrivit căruia 
realmente inteligența omului să 
fie pusă In serviciul omului. In
stituții noi, ale democrației so
cialiste, și o etică nouă, comunistă, 
drepturi largi de a participa nemij
locit la conducerea tuturor treburi
lor obștii, o legislație nouă, determi
nată de realitățile socialiste ale ță
rii — conferă cetățeanului Româ
niei de azi prerogativele de stăpin 
și făuritor conștient al propriului 
său destin.

Este evident însă că toate bu
nurile materiale și spirituale, con
dițiile de viață-care sînt prevăzute 
nu apar de la sine, din senin, nu 
vor cădea „din cer“ și nu le vom 
primi în dar de la nimeni — ci tre
buie realizate de noi înșine, de po
porul întreg. Ceea ce presupune 
imperios ca — la locul nostru de 
producție — fiecare să muncim cu 
eficiență și responsabilitate, exem
plar, pentru îndeplinirea cit mai 
bună a sarcinilor economice, a pla
nului pe anul în curs — ca treaptă 
atit de importantă pentru devansa
rea cincinalului. In întreprin
deri avem datoria să acționăm 
cu hotărire — fără a precupeți ener
gie, timp, pricepere — pentru 
lichidarea oricăror rămineri in 
urmă și realizarea tuturor preve
derilor planului și a angajamente
lor, . tuturor indicatorilor calitativi 
ai producției — garanția eficienței 
economice ; pe șantiere trebuie să 
accelerăm ritmul lucrărilor,- 
cit investițiile să înceapă 
producă și să dea bunuri 
cietății la timpul prevăzut ; 
fel, 'în agricultură, pentru înche
ierea cit mai grabnică a tuturor lu- 
cărilor de sezon — de la stringerea 
furajelor pină Ia arăturile de toam
nă. Să muncim conștienți că pentru 
noi inșine muncim, pentru ridica
rea continuă a propriei noastre 
bunăstări.

Civilizația socialistă încununează, 
ca obiectiv de frontispiciu, Progra
mul Partidului Comunist Român — 
program de un ‘înalt și autentic 
umanism socialist. Nu greșim, deci, 
dacă spunem că astăzi, aici, in 
România, grija pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oamenilor 
este o supremă îndatorire 
partid. Faptele stau mărturie.

Apropierea încheierii anului determină pretutindeni o puternică mobilizare
de forțe, consemnarea unor rezultate remarcabile

Zi cu zl, la redacție se primesc numeroase știri 
acum, cînd anul se apropie de sfîrșlt, colectivele din 
de pe șantiere, sub directa conducere a organizațiilor de partid, 
muncesc fără preget, cu toată energia și capacitatea lor creatoare, 
pentru a obține randamente maxime în producție, pentru 
societății, însemnate cantități suplimentare de produse, 
din aceste vești transmise de corespondenții „Scînteil".

HUNEDOARA :
Suplimentar — 75 000 tone 

oțel
In unitățile economice hunedore- 

ne continuă bătălia pentru realiza
rea unor producții Ia nivelul recor
durilor obținute in timpul desfășu
rării lucrărilor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. în săptămină 
care a trecut, siderurgiștii din Hu
nedoara și Călan, minerii din Va
lea Jiului și din unitățile Centralei 
minereurilor Deva au livrat econo
miei, peste plan, mii și mii de tone 
de produse, cantități care întregesc 
acum um frumos bilanț de muncă. 
De la începutul anului și pină în 
prezent, în cadrul acestor unități a 
fost realizată o producție industria
lă suplimentară in valoare de a- 
proape 250 de milioane lei. Aceas-

tă valoare suplimentară 
te materializată, printre altele, 
peste 35 000 tone fontă, 75 000 tone 
oțel, aproape 60 000 tone laminate, 
în zeci de mii de tone de cărbune, 
minereuri metalifere ți complexe.

LEȘUL URSULUI : Angaja
mentul unei brigăzi fruntașe

La orizontul minus 1, In abatajele 
23—24, din cadrul sectorului III 
producție al exploatării miniere Le
șul Ursului, graficele întrecerii so
cialiste au atins cota finală a cinci
nalului la 22 august a.c. De aici, 
renumita brigadă de ortaci condu
să de Petru Moraru a trimis pes
te prevederile la zi ale cincinalului 
31.000, tone minereuri , complexe,. 
Pină Ia sfirșitul acestui an, ea s-a 
angajat să dea peste prevederi încă

Centrul orașului Pitești, nou și modern ansamblu arhitectonic

Este un fapt cert — con
firmat de oricine călătoreș
te cu mijloacele de trans
port în comun din Capitală 
— că I.T.B.-ul a obținut in 
ultima vreme progrese vi
zibile, mai ales sub aspec
tul dotării bazei sale ma
teriale. Și totuși, activita
tea din acest domeniu pro
voacă încă unele nemul
țumiri în rindul cetățeni
lor.

O primă constatare, și 
poate cea mai importantă, 
se referă la graficele de cir
culație. Dacă in cursul di
mineții — prin mobilizarea 
întregului parc de transport, 
prin decalarea programelor 
de lucru ale întreprinderi
lor — transportul bucureș- 
tenilor la locurile de muncă 
se desfășoară in condiții cît 
de cit acceptabile (oricum, 
mult îmbunătățite față de 
alți ani), în schimb, după- 
amiaza, mai ales la întoar
cerea oamenilor de la lu
cru, călătoria devine ade
seori un calvar : înghe
suială, așteptări prelungite 
în stații... Motivul ? în a- 
ceastă perioadă, Conform 
graficelor de circulație, 
parcul de transport este 
redus cu aproane 25 la su-

■ tă. Dacă după orele de 
virf de dimineață este ex
plicabilă micșorarea- numă
rului de mijloace de trans
port aflate pe trasee, in 
schimb nimic nu poate jus
tifica reducerea numărului, 
de curse la orele de virf de 

I după-amiază, adică atunci 
cind curba solicitărilor ur

că din nou la nivelul ma
xim.

Gradul de utilizare a par
cului de transport este in 
prezent diminuat și de mo
dul în care au fost plasate 
stațiile de oprire. Dacă în 
noile cartiere plasarea sta
țiilor este în bună măsură 
judicios stabilită, în schimb, 
în zonele vechi ale orașu
lui, distanțele dintre stații

str. Labirint pină Ia cheiul 
Dîmboviței (o distanță mai 
mică și unde densitatea 
populației este de citeva 
zeci de ori mai re.dusă) o- 
presc de... 7 ori. (Pe unele 
porțiuni sînt stații la mai 
puțin chiar de 100—200 de 
metri !). Și exemplele ar 
putea continua.

Sporirea gradului de utili
zare a parcului I.T.B. șl

esoraKassaranBEraaaaaaaa

toric — și din alte puncte 
de vedere : asigurarea, rit
micității circulației prin 
respectarea graficelor de 
parcurs, întărirea controlu
lui la capetele de linii și 
pe trasee, mai buna dotare 
a autobuzelor cu aparate de 
compostat (pentru evitarea 
înghesuielii din dreptul 
ușilor de urcare), suprave
gherea mai atentă a condi-

„pasageri permanenți" ai transportului in comun

în producție
1 000 tone minereu. Și după felul 
cum a muncit in ultima săptămină 
— cind a extras suplimentar 200 
tone — rezultă cp se va ține de 
cuvint, așa cum a făcut-o și pină 
acum.

Eforturile colectivelor de muncă 
din industria județului Galați, ori
entate spre obținerea de noi rea
lizări în îndeplinirea planului .pe 
acest ari, capătă in aceste zile o fi
nalitate dintre cele mai pregnante, 
în săptămină care a trecut, alte 
două întreprinderi gălățene au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an la producția glo
bală și marfă. Este vorba de în
treprinderea de sirmă și cuie — 
care va produce suplimentar pină 
la sfirșitul anului produse în va
loare de peste 20 milioane lei — și 
de întreprinderea poligrafică. Cu â- 
ceste două unități, numărul total al 
întreprinderilor din județ care au 
rapșrtat pină în prezent încheierea 
planului anual se ridică la 10. în 
aceste întreprinderi se va realiza 
.suplimentar, in acest an, o produc
ție în valoare de aproape 170 mi
lioane lei.

La întreprinderea de autoturisme 
din Pitești, un loc de frunte in între
cere îl ocupă. colectivul secției de cu
tii de viteză, condusă de ingine
rul Dan Rusu. în 11 luni, colec
tivul secției a livrat, suplimentar 
partenerilor străini un mare număr 
de cutii de viteză. Mobilizat de or
ganizațiile de partid, colectivul uni
tății este hotărit să dezvolte suc
cesele dobindite prin obținerea în 
continuare a unor producții maxi
me, încheind anul cu 
10 000 cutii de viteză 
de prevederi.

BAIA MARE : La 
lunii, planul va fi realizat

Cea mai tînără unitate industrială 
din municipiul Baia Mare — Fila
tura de bumbac — raportează la a- 
cest sfirșit de săptămină realizarea 
unei producții globale suplimentare 
in valoare de peste 3 milioane lei, 
concretizată in 25 tone fire de cali
tate superioară. Iată ce ne-a decla
rat tovarășul Doru Gheorghiu, di
rectorul filaturii : „Colectivul nos
tru s-a angajat~ca pină cel tivziu ,1a > 
15 de<>emhrie>să atingă cotele finale • 
a hh "plan Ului anual și să realizeze, o 
producție suplimentară de cel puțin 
4 milioane Iei".

sînt prea mici. în timp ce 
in Titan, in Drumul Tabe
rei, Colentina, Berceni sau 
Militari o stație I.T.B. ser
vește citeva mii de pasa
geri (călătorii ințelegind că 
I.T.B.-ul nu poate plasa 
cite o stație Ia fiecare bloc 
și considerînd deci normal 
să parcurgă pe jos distan
ța), nu vedem de ce nu s-ar 
putea realiza același lucru 
și pe străzile mai vechi ale 
orașului, acolo unde coboa
ră și urcă mai puțini călă
tori. Iată un exemplu : pe 
B-du! Ion Șulea din cartie
rul Titan autobuzele liniei 42 
opresc doar de 5 ori, iar pe

deci imbunătățirea condiții
lor de transport al călători
lor se poate realiza și prin 
extinderea curselor rapide, 
în prezent funcționează 6 
asemenea curse — călătorii 
fiind deosebit de mulțumiți 
de condițiile create — insă 
numărul lor este încă redus. 
Cartiere precum Berceni, 
Colentina, Balta Albă (Ba
rajul Dunării), Pajura, 
Bucureștii Noi, Pantelimon 
ș.a. nu au o asemenea le
gătură rapidă cu centrul o- 
rașului.

Transportul în comun 
bucureștean este perfecti
bil — sub aspect organiza

țiilor tehnice de circulație 
(in prezent, pe unele linii, 
a apărut o adevărată modă 
a „ușilor blocate") etc.

Dar iată — prezentată 
succint — poziția condu
cerii I.T.B. față de aceste 
necesități :

o Pentru îmbunătățirea 
transportului în cursul 
după-amiezei vom acțio
na, in principal, pe două 
căi : completarea actua
lului deficit de șoferi cu 
noi absolvenți ai cursu
rilor de calificare și dis
tribuirea actualelor mij
loace de transport pe 
linii în funcție de fluxu

rile de circulație. în acest 
scop vom organiza anul 
viitor un sondaj pe întrea
ga Capitală.

• Reamplasarea stațiilor 
se va realiza treptat : în 
prezent analizăm cu orga
nele in drept amplasarea 
stațiilor din centrul orașu
lui, iar în cufsui trimes
trului I 1975 vom face a- 
cest lucru in întreaga Ca
pitală.

e Rețeaua curselor ra
pide se află, de asemenea, in 
atenția I.T.B. și a- primăriei 
municipale. Pe baza rezul
tatelor oferite de actualele 
linii și in funcție de spo
rirea parcului și a persona
lului de servire, vom ana
liza posibilitatea extin
derii acestui sistem. Pre
cizăm că și. celelalte pro
bleme la care v-ați re
ferit se află în cen
trul preocupărilor noastre, 
întreg colectivul de lucrători 
din rețeaua I.T.B. fiind 
ferm hotărit să-și perfec
ționeze activitatea.

★
Consemnînd aceste opi

nii, vrem să credem că mă
surile anunțate vor prinde 
cît de curind viață, astfel 
ca transportul in comun din 
Capitală să cunoască în 
continuare o perfecționare 
evidentă. Și. desigur, spe
răm că și organele de re
sort din alte municipii și 
centre vor trage concluzii 
de'rigoare.

Mihai IONESCU

Apoulon dacic. Apulum roman. 
Alba Iulia contemporană. Iată un 
fir de geneză al unei străvechi ve
tre românești care se mindrește cu 
20 de secole de existență, de-a lun
gul cărora au fost înscrise aici 
fapte de nepieritoare glorie pa
triotică pe care istoria le consem
nează la loc de cinste. încă de la 
începuturile sale — documentele 
atestă împlinirea, in anul viitor, a 
virstei de 2000 de ani — Alba Iu
lia și-a dovedit virtutea de a-și 
lega numele de marile evenimente 
istorice ale patriei. In apropiere, 
la Piatra Craivei, sînt urmele unei 
existențe dacice libere, iar pe Pla
toul Romanilor si în cartierul Pr.r- 
toș s-au găsit semnele înfloritorului 
oraș roman Apulum. La Alba Iv
ita, Mihai Viteazul' și-a împlinit 
năzuința de . unire a romanilor ; 
aici a pierit dirz și neînfricat 
Horea ; „Vrem să ne unim cu 
țara !“ — s-a auzit la Alba Iulia-, 
la 1 decembrie 1918, un singur glas 
izvorit din 100 000 de piepturi.

Am rememorat aceste momente 
pentru a înțelege mai exact „setea 
de istorie" a acestui oraș acum, 
cind aici, ca și in întreaga țară, se 
gîndește și se muncește in perspec
tiva istorică a Programului parti
dului. Oameni obișnuiți, harnici și 
pricepuți, construiesc fabrici și 
uzine noi, înalță cartiere cu zeci de 
blocuri, edificii culturale, sădesc 
flori — intr-un cuvint dau o nouă 
dimensiune istorică — socialistă — 
bimilenarei așezări.

Pe ttmpul verii și al toamnei, 
zeci de mii de turiști, atrași de re- 
numele așezării, sosesc in grupuri 
compacte, de pe întreg cuprinsul 
țării. Vizitele lor nu se mai limi
tează doar la perimetrul cetății 
medievale, intre sala Unirii și bi
blioteca Batthyaneum. Alba Iulia 
nouă, tînără și in plin proces de 
modernizare, ii îndeamnă să-i cu
noască chipul nou, să-i admire 
noile construcții industriale șl so
ciale. Grupuri de vizitatori sînt zil
nic intilnite pe Platoul Romanilor, 
înălțat in ultimii ani in apropierea 
cetății istorice, replică a construc
torilor de azi. Adeseori, pentru un 
scurt răgaz, locuitorii cartierului, 
ai orașului nou devin adevăreți 
ghizi... „Clădirea aceea mare, ele
gantă, este spitalul județean cu 700 
de paturi și policlinică. Cind s-a 
construit acest bulevard 1 In ulti
mii trei ani. Aici sînt și primele 
blocuri cu 10 etaje din Alba Iulia. 
Hotelul "Transilvania'' ? E nou, 
confortabil și se află in centrul o- 
rașului". Localnicii furnizează 
multe alte informații, doar toate a- 
cestea s-au înălțat sub ochii lor : 
peste 3 000 de apartamente în ac
tualul cincinal, sute de locuri in 
creșe și grădinițe, o modernă casă 
de cultură, două școli noi și alte 
două în construcție, blocuri pentru 
nefamiliști, zece magazine noi pe 
proaspătul bulevard.

Construcții noi. Tot atitea însem
ne puternice ale unor vremuri noi. 
„Deși împlinește două milenii. Alba 
Iulia întinerește cu fiecare an —

ne mărturisea tovarășul Nlcolae 
Roșu, primarul municipiului. Ti
neri sînt și locuitorii săi. Iată o 
dovadă : majoritatea celor născuți 
in acest an la Alba Iulia repre
zintă întiiul copil al unor familii 
tinere. Familii ce s-au format aici 
odată cu marile perspective eco
nomice și urbanistice deschise prin 
industrializarea socialistă".

Care era industria acestei stră
vechi așezări in urmă cu 30 de 
ani ? O făbricuță de încălțăminte 
șl citeva ateliere meșteșugărești. 
Dar prin construcția socialistă a 
fost smulsă Alba Iulia din acest a- 
nonimat economic. Mai poate fi 
considerată întreprinderea de în
călțăminte „Ardeleana" (recon
struită in cincinalul precedent și 
dotată cu benzi rulante, cu stanțe 
hidraulice de croit mecanic și co
menzi automate), cu o producție 
zilnică de 3 000 perechi de încălță
minte, drept urmașa rudimentaru
lui atelier ce producea odinioară 
doar 50 perechi într-o zi de trudă ? 
Întreprinderea de cărămizi refrac
tare, întreprinderea de porțclan- 
menaj („Porțelan de Alba" — sună 
frumos, nu ?), întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, între
prinderea de utilaj minier și repa
rații, fabrica de pline. Acesta este 
doar începutul. In continuare, pe 
harta industrială a orașului se 
înalță noi unități : turnătoria de 
piese din fontă pentru mașini- 
unelte și fabrica de lapte praf.

...Nou. Nou. Nou. Iar Alba Iulia 
are 2000 de ani ! Timpul se gră
bește. Argumente : întreprinderea 
de utilaj minier și. reparații a în
deplinit cincinalul in trei ani și pa
tru luni, iar „Ardeleana" a înde
plinit planul pe patru ani ai 
cincinalului cu 7 luni mai devreme 
— pe această bază, pină la sfirșitul 
anului va produce suplimentar 
450 000 perechi de încălțăminte. 
Așadar, la Alba Iulia viața pulsează 
dinamic, sănătos. Nimic nu păs
trează colbul pe care unii, gindlnd 
la istoria sa ilustră, s-ar aștepta 
să-l întâlnească. Se învață și se 
muncește cu sirg. La liceul teore
tic „Horea, Cloșca și Crișan", elevii 
au alcătuit un cerc de electronică, 
„Cella", vestit pentru diversele apa
rate produse aici in serie. Acest cerc 
școlar are legături de colaborare cu 
18 întreprinderi industriale I

...Alba Iulia — oraș industrial. 
Alba Iulia — așezare prosperă, di
namică. Acest nou destin, împli
nire și apogeu al bimilenarei sale 
istorii, este rodul politicii Partidu
lui Comunist Român de industria
lizare a tuturor zonelor țării.

Oaspeți care vizitați Alba Iulia, 
nu vă supărați deci pe gazde pen
tru că, odată cu ilustratele ce re
produc monumentele istorice, nu 
puteți trimite și cite o ilustrată cu 
noile edificii. Acestea nu s-au ti
părit încă. Totul s-a inălțat atit de 
repede, incit, parcă, nici nu a fost 
timp...

Șîefan D1NICA 
corespondentul „Scînteil"
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Între colegi
Profesor la Grupul școlar nr. 5 

din Craiova, Nicolae Novacov a 
fost internat la spitalul clinic 
nr. 1 din localitate, in stare gra
vă. Era nevoie urgentă de o 
transfuzie masivă de singe. I- 
mediat, profesorii școlii s-au 
dus la spital, dăruindu-j fiecare 
singe, adică viață. Datorită lor, 
N. N. a fost salvat. Un gest mai 
mult decît colegial. Omenesc.

Din mijlocul 
străzii

O excelentă inițiativă a In
spectoratului județean Olt al 
Ministerului de Interne : dife
riți cetățeni și conducători auto 
din activul voluntar au fost ru
gați să dirijeze circulația auto
vehiculelor și a pietonilor pe 
străzile orașului Slatina. Evi
dent, sub directa supraveghere 
a agenților de circulație. După 
vreo citeva ore bune petrecute 
la o intersecție, unul dintre ce
tățeni ne-a spus :

— Formidabil, cite nereguli 
observi din mijlocul străzii I De 
aceea am și fost obligat să fluier 
cam des. Dar cel mai greu mi-a 
venit cind a trebuit să amintesc 
unor pietoni sau șoferi indisci- 
plinați regulile de circulație. 
In ce mă privește, nu mai trec 
în viața'mea pe „stop"..,

Să sperăm că nici alți 
neni. Și nu numai ei.

Ca brazii, 
dar nu 
ca frații•

Trăiește in satul Coleștl,
Apusenii Bihorului, un bătrîn 
pe nume Gheorghe Bartiș. „La 
vremea lui — spun oamenii lo
cului — era falnic ca bradul și 
îndîrjit la muncă faină". Cu 
trudă, cu cinste și omenie și-a 
crescut copiii — 5 la număr — 
și pe toți 5 i-a rostuit pe la ca
sele lor. De la o vreme însă, la 
cei aproape 80 de ani, bătrînul 
s-a pomenit singur-singurel și 
uitat de toți. La intervenția pri
măriei din Vașcău, unul din cel 
cinci copii — Irimie — a încer
cat să-și convingă frații pentru 
ca bătrînul tată să fie luat, prin 
rotație, de fiecare. Rotația nu 

«nea ‘nîH. strHfYC.Si tot.i

slăti-

din

_______ „falnici ca brazii".
Ca Brazii, dar nu ca frații I
— u . .| Să-i ajungă!

IDeși fusese condamnat de mai 
multe ori pentru furt. Eugen 
Gogoșiu din Craiova tot nu se in
vitase minte. Abia ieșit din ul

tima detenfie, in loc să se apu
ce de o muncă cinstită, a intrat 

' intr-un magazin de incălțămin- 
Ite din Craiova și a inceput să 

admire noile modele de pantofi. 
Cel puțin, așa lăsa să se ințe-

1 leagă pentru cei din jur. Numai 
că, E.G era atent nu atlt la 
modele, cit la buzunarele cum
părătorilor. In clipa in care a

I văzut un buzunar mai „promi- 
țător", s-a și repezit să-l goleas
că. Prins imediat de organele

Ide miliție, i s-a „promis" o în
toarcere, tot „acolo", pe o peri
oadă ceva mai lungă. Să-i a-

. jungă l

I Mulțumiri 
! miliției
ITirziu, după miezul nopții, 

Gheorghe Banciu din Caranse
beș, împreună cu fiul său, de

18 ani, a rămas In pană cu au
toturismul personal pe margi
nea unui drum din județul Me-

Ihedinți. „Deși, ca mecanic de 
locomotivă, mă pricep și la mo
toare auto, trei ore m-am tot 
invîrtit pe lingă mașină dar I degeaba. Copilul se plingea că-i
e frig, iar eu intrasem in pa
nică. văzind că nu trece nimeni 

Isă-i cer ajutor. In zorii zilei a 
oprit lingă noi o mașină a mi
liției județene Mehedinți, con
dusă de plutonierul B. Gheor
ghe. A oprit, l-a dus imediat I pe copil la căldură, în mașina 

’ miliției, iar el s-a apucat să I meșterească la „Dacia" mea.
După .yreo oră și mai bine mi-a 
pus-o pe roate și mi-a

[drum bun. Iată de ce vă 
tare mult să mă ajutați 
mulțumesc, din toată inima, 
pe această cale..."

I Baltă cu...
| duș
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I.

urat 
rog 
să-i 

«i

•
Că radarul nu iartă pe nici 

un șofer prins cu viteză exce
sivă o poate dovedi și Eugen 
Dorgo din Teaca (Bistrița-Nă- 
săud), care a trecut pe lingă a- 
parat ca un bolid. Stopat de 
un echipa) al miliției, E.D. a 
recunoscut pe loc :

— Am greșit. Plătesc amenda 
și gata. Prima și ultima...

După ce a plătit amenda s-a 
urcat din nou in autoturismul 
personal l-BN-704, a mers „cu
minte" vreo 2—3 kilometri, după 
care a apăsat virtos pe accele
rator și - să te (ii I La numai 
o jumătate de oră de la plutirea 
amenzii, E D. a scăpat controlul 
volanului, iar autoturismul a 
zburat, pur și simplu, peste șan
țul șoselei și s-a răsturnat, cu 
rofile in sus, in mijlocul unct 
bălti. E.D. a scăpat cu viață ca 
prin minune, In schimb, 
ales cu o baie pe cinste, 
car de-ar avea efectul 
duș I

s-a 
Mă- 
unui

Rubrlcd redoctatd de
Peîre POPA
ți corespondenții „Scinteii'

Problemele economice-In centrul atenției
*

organizațiilor de partid
IOAN DRAGHICI, secretarul co

mitetului de partid al întreprinde
rii de tractoare din Brașov :

1 întreprinderea de tractoare a
Încheiat semestrul 1 cu restan
țe la producția globală ; nici 

planul de reducere a cheltuielilor la 
1 000 lei producție-marfă nu a fost 
realizat Integral. în urma mobiliză
rii întregului nostru colectiv, în 
cursul trimestrului III, restanțele 
au fost diminuate la circa jumătate. 
Am inceput trimestrul IV cu’hotărî
rea ca, pină la sfîrșitul anului, 
recuperăm în întregime toate 
tanțele și chiar să 
mită producție 
peste prevederi. 
A fost angaja
mentul nostru co
munist luat in 
cinstea Congresu
lui al XI-lea. 
Pentru onoarea 
lui, comitetul de 
partid și condu
cerea întreprin
derii au Inițiat 
un amplu pro
gram de măsuri 
politice, organi
zatorice și tehni
ce, stabilit pe 
baza propunerilor 
izvorîte din dez
baterile in comi
tetul de partid și 
comitetul oame
nilor muncii, in 
organizațiile de bază și grupele sin
dicale.

Periodic, analizăm stadiul aplicării 
măsurilor, al recuperării restanțe
lor. O atenție deosebită acordăm sec
toarelor calde (primare), unde 
apărut și „strangulările" 
mari, care influențează ritmul 
perior al producției pe întreaga în
treprindere. Aici s-a insistat, în spe
cial, asupra stabilirii minuțioase a 
unui grafic de reparații a utilajelor, 
care să nu afecteze programul de 
lucru, precum și asupra dotării a- 
cestor sectoare cu citeva utilaje vi
tale pentru desfășurarea producției. 
O altă măsură, al cărei efect nu a 
întîrziat să se facă simțit, a consti
tuit-o intensificarea muncii politice 
de masă, în vederea întăririi ordinii 
și disciplinei.

Fapt este că, In urma acestor ac
țiuni și măsuri, turnătoria de fontă 
a reușit să realizeze pînă acum o 
producție suplimentară de 2 000 to
ne piese turnate, iar turnătoria de 
otel — 500 tone piese turnate. Ca un 
corolar al eforturilor depuse, am reu
șit ca, la sfirșitul celei de-a 11-a luni 
a anului, să avem realizate, peste pre-

vederi, 1 050 tractoare. Nu încape nici 
o indoială că planul anual va fi în
deplinit integral, inclusiv la produc
ția globală și la cheltuielile Ia 1 000 
lei producție-marfă. .

2 Sarcini deosebit de mobiliza
toare revin colectivului nostru csî îr» nmil iGrfK înfăptuirea 

condiționată de une- 
care se impun re- 
întirziere și dintre 

importantă este aceea
să 

res- 
realizăm o anu-

l

și în anul 1975.
acestora este 
le probleme 
zolvate fără 
care cea mai 
a achiziționării unui număr de peste 
400 de mașini pentru care există fon
durile necesare. O altă proble
mă care se impune și ea re-

melor de care depinde buna desfășu
rare a activității întreprinderii noas
tre. Iată, de pildă, și in prezent, în 
soluționarea unor probleme impor
tante sîntem ajutați de un colectiv 
al ministerului, care se află în în
treprindere. Este vorba, în special, 
de problemele aprovizionării tehni- 
co-materiale, de găsirea unor soluții 
pentru folosirea mai deplină a ca
pacităților de producție, pentru în
lăturarea „strangulărilor", pentru 
Întărirea colaborării cu alte între
prinderi, în așa fel incit în 1975 să 
putem îndeplini in cele m^i bune 
condiții sarcinile ce ne revin, să pu- 
nă astfel o hază solidă traducerii în

noilor sarcini. De asemenea, din ini
țiativa comuniștilor a fost declanșată 
o acțiune de masă pentru gospodă
rirea cu și mai multă grijă a mate
riilor prime, amplasarea de noi uti
laje în aceleași spații construite, îm
bunătățirea calității produselor, întă
rirea disciplinei in muncă și altele. 
Acestea constituie încă probleme ne
vralgice ale activității noastre și vom 
face totul pentru soluționarea 
neîntîrziată.

lor

2 Trebuie reținut Insă că nu
mai prin eforturile proprii ale 
colectivului sarcinile prevă

zute

„SClNTElA" SE ADRESEAZĂ COMUNIȘTILOR DIN ÎNTREPRINDERI

Cum acționați practic pentru ca fiecare zi să se încheie cu rezultate 
maxime in producție ?

2. Ce probleme urgente ridică momentul actual în fața colectivului?

3. Cum vă sprijină direct cadrele din centrale și ministere aflate 
in aceste zile in întreprinderi ?

au 
cele mai 

su-

zolvată cu operativitate este sta
bilirea unui program judicios de 
cooperare cu alte întreprinderi pen
tru piesele turnate și forjate. Une
le măsuri în această direcție au fost 
luate, în sensul că s-au stabilit în
treprinderile cu care unitatea noas
tră va colabora. Este necesar înșă 
să se treacă de îndată la pregătirea 
acestor cooperări. Se prevede, de 
asemenea, ca la realizarea planului 
pe 1975 să-și aducă contribuția și 
noua turnătorie de fonte speciale. In 
curs de execuție în întreprinderea 
noastră. In vederea impulsionării 
lucrărilor, s-a introdus aici cel 
de-al doilea schimb de lucru, ceea 
ce va permite ca pînă la 15 decem
brie să fie închisă hala de produc
ție, asigurindu-se, astfel, condiții op
time pentru desfășurarea lucrului 
pe timp friguros.

3 Ne bucurăm de un larg sprijin 
din partea Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini

Grele. De la 
tori generali și 
tru, găsim de 
telegere pentru

direc- 
minis- 

în-

specialiști, 
pină Ia 

fiecare dată 
rezolvarea proble-

viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului.

ANGELA MANOLE, 
mitetului de partid al 
„8 Martie" din Piatra

pentru 1975 nu vor putea 
fi îndeplinite cum 
se cuvine ; nu ne 
putem onora an
gajamentul asu
mat fără un aju
tor mai eficient 
din partea minis
terului și centra
lei de resort. Mai 
întîi, doresc să 
reaminteso tova
rășilor din mi-’ 
nister și Centrala 
industriei tricota
jelor București că. 
deși ne aflăm în 
prima decadă a 
lunii decembrie, 
nu a fost încă de
finitivată balanța 
repartiției 'de fire 
P.N.A. De aseme- 
deschisă cerința

SUB DRAPEL 
BAT INIMI CALDE

Noii ostași ai țării au depus jurămîntul

secretarul co- 
întreprinderii 

Neamț :

IEste Îmbucurător că încă de la 
jumătatea lunii noiembrie a.c. 
colectivul întreprinderii noastre 

și-a onorat sarcinile inițiale la pro
ducția globală industrială pe întregul 
cincinal. S-au creat astfel condiții ca, 
pînă la finele anului 1975, să reali
zăm suplimentar o producție în va
loare de peste 300 milioane lei, con
cretizată in tricotaje de bună cali
tate, solicitate pe piața internă și la 
export. Chiar dacă ne-am îndeplinit 
sarcinile de plan pe cincinal, nu pu
tem . nicidecum să ne „culcăm" pe 
laurii succeselor. Iată, de ce, pe linia 
organizațiilor de partid am luat mă
suri imediate pentru a face cunoscu
te, In fiecare secție și la fiecare loc 
de muncă, sarcinile concrete ce ne 
revin pentru înfăptuirea planului și 
angajamentului pe anul viitor. Amin
tesc, de pildă, despre revizuirea con
ținutului gazetelor de perete și reac
tualizarea agitației vizuale în lumina

nea, rămîne încă 
noastră mai veche — Ia adresa colec
tivului întreprinderii textile din 
Miercurea Ciuc — de a respecta dis
ciplina contractuală ; această unitate 
nu ne-a livrat, nici pînă la ora ac
tuală, restanța de 45' tone fire. Pe de 
altă parte, nu a fost încă rezolvată 
problema finisării produselor de po- 
liester, deoarece ministerul nu și-a 
onorat nici pină acum sarcina de a 
dispune construirea, la Piatra Neamț, 
a unei instalații de uscat.

3 Chiar dacă sîntem un colectiv 
fruntaș, nu pot spune că nu 
am fost vizitați — și destul de 

des — de către delegații din minis
ter și centrală. Ceea ce ne nemulțu
mește nu este prezența delegaților 
tn întreprindere, ci lipsa de eficaci
tate a acestor vizite. Am fost vizi
tați în octombrie a.c. de către cadre 
de conducere din minister și ni s-a 
promis ferm că problemele amintite 
vor fi rezolvate. Timpul a trecut,

Sîmbătă dimineața, în unitățile forțelor noastre 
armate a avut loc solemnitatea depunerii jură- 
mîntului militar de către recentul contingent în
corporat. La festivități au participat generalul 
de armată. Ion Ionită. ministrul apărării națio
nale. generalul-colonel Ion Coman, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și șef al Mare
lui Slat Major, Teodor Coman. prim-adjunct al 
ministrului de interne, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, părinți ai ostași
lor.

VINE ZĂPADA: ARATURILE DE TOAMNA 
TREBUIE NElNTÎRZIAT ÎNCHEIATE

.J

am fost vizitați iarăși zilele acestea 
și iată-ne din nou în așteptarea unui 
răspuns. Sperăm ca, în sfîrșit, acesta 
să sosească cit mai curînd și să so
luționeze problemele în suspensie.

Răspunsuri consemnate de 
Nicolae MOCANU 
Ion MANEA 
corespondenții „Scînteii"

... Jurămîntul mili
tar. Moment însem
nat in viața orică
rui tînăr, un act so
lemn al maturității și 
răspunderii sale : e 
cuvintul de onoare, 
sacru, dat sub drape
lul tricolor. „Eu... 
cetățean al- Repu
blicii Socialiste Româ
nia. intrînd în rîn- 
duriîe forțelor ar
mate, jur credință 
nestrămutată poporu
lui român și patriei 
mele socialiste".

...Vin acum dintr-o 
unitate de artilerie a- 
flată undeva pe teri
toriul țării și aduc cu 
mine ecoul frumosu
lui ceremonial. Dra
pelul de luptă, sunetele 
muzicii militare, sub
unitățile adunate în ca
reu. Grupuri-grupuri 
de ostași pășesc în fa
ța- drapelului ce se în
clină, ating cu mîna 
dreaptă lancea lui și 
rostesc, cu glas tare, 
legămîntul.

De mulți, foarte

mulți ani —■ parcă 
dintotdeauna — misi
unea ne cheamă pe 
noi, ostașii „vîrstnici", 
să fim acolo, printre 
tinerii ce jură cre
dință, respect și exe
cutare de ordin în 
chip ostășesc. Dar, 
pentru toți, parcă ni
ciodată ca în acest 
început de decem
brie 1974, ecourile lui 
„Jur 1“ nu au avut o 
rezonanță atit de a- 
dîncă. „Jur!" rostit de 
ostașii anului XXX al 
libertății, în anul isto
ricului Congres al 
partidului, în pragul 
aliniamentului ce se 
cheamă 1975 este o 
caldă îmbrățișare a 
tot ce înseamnă 
ROMANIA AZI. îm
pliniri cum n-au mai 
fost nicieînd. teluri a- 
tît de înalte cum n-a 
avut nicicind acest 
străvechi și tînăr po
por. „Jur 1“ înseam
nă apărarea drumului 
pe care pornește și a 
perspectivelor spre

care se Îndreaptă po
porul acestei țări cu 
pași fermi și în rîn- 
duri strînse, însufle
țit de Programul a- 
doptat de Congresul al 
XI-lea, unit în jurul 
Partidului Comunist 
Român.

„Jur să nu-mi pre
cupețesc sîngele și via
ța pentru a apăra pă- 
mintul strămoșesc, in
dependența și suvera
nitatea patriei, cauza 
socialismului" — a vi
brat cu emoție glasul 
celor mai tineri sol
dați. Este însuși legă
mîntul forțelor arma
te, al tuturor milita
rilor, ostași de toate 
gradele — de la ge
neral la soldat — și 
de toate armele, te
restre, aeriene, mari
ne... Este cuvintul de 
onoare al oștirii. Vo
inței și poruncii între
gii națiuni tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
le-a dat glas atit de 
vibrant : „Fiți gata 
totdeauna să răspun
deți, ca un singur om, 
chemării partidului, să 
dăruiți tot ce aveți 
mai bun pentru patria 
noastră socialistă !“.

Sîntem și, vom fi 
gafă întotdeauna 1 —
este sensul profund al 
jurămîntului militar.

Colonel L. TARCO

© BUMSI GOSPODARI ORGANIZEAZĂ MUNCA ÎN MA! MULTE SCHIMBURI ® CÎND IN 
CALEA TRACTOARELOR MAS STA BARIERA FURAJELOR NESTRÎNSE

In săptămîna care a trecut, impor
tante forțe din agricultură au fost 
concentrate la executarea arăturilor 
adinei de toamnă. In majoritatea ju
dețelor, arăturile au fost încheiate 
sau se execută pe ,ultimele hectare. 
Au rămas de arat suprafețe mai mari 
în județele situate în partea de vest 
a țării. Ce se întreprinde pentru ca 
și în aceste județe să se facă arături 
ne suprafețe cît mai mari ?

Pină acum. In cooperativele agri
cole din județul Timiș, arăturile de 
toamnă au fost executate pe 58 250 
hectare, ceea ce reprezintă aproape 40 
la sută din suprafața prevăzută. Ti- 
nînd seama de data calendaristică la 
care ne aflăm și de volumul mare de 
lucrări care a mai rămas de efectuat, 
rezultatele nu sint de natură să mul
țumească. Fără îndoială, o atare si
tuație a fost influențată de timpul 
nefavorabil : a plouat aproape neîn
trerupt aproape două luni de zile. 
Au fost depuse eforturi mari pentru 
a se strînse recolta, pentru a se în
cheia însămîntările Fiecare zi. fie
care oră este acum decisivă pentru 
a se avansa mai repede cu arături
le. tn vederea impulsionării acestei 
lucrări, pe baza indicațiilor biroului 
comitetului județean de partid, or
ganele agricole au luat o seamă de 
măsuri. Din stațiunile de mecaniza
re a agriculturii situate în zona de 
dea! — Bethausen, Făget. Balinț, 
Chizătău etc. — au fost dirijate pes
te 100 de tractoare cu pluguri spre 
unitățile cooperatiste de la șes. unde 
solul se zvintă mai repede. De a-

cest ajutor au beneficiat. în ultime
le zile, cooperativele agricole din 
Periam. Șinnicolau-Mare. Jebel, Pe- 
ciu-Nou și altele. Concomitent. In 
toate secțiile de mecanizare s-a or
ganizat munca în schimburi prelun
gite și s-au stabilit sarcini zilnice la 
arat pentru fiecare mecanizator. în 
unele unități, unde cooperatorii au 
învățat conducerea tractorului, ei lu
crează in schimbul doi la arat. O altă 
măsură are în vedere evitarea depla
sării in gol a tractoarelor, alimen
tarea lor cu combustibil făcîndu-se 
la fata locului cu cisterne detașate 
special în acest scop, așa cum se 
procedează, de pildă, la S.M.A. Gott
lob. De asemenea, pentru a se crea, 
în continuare, front de lucru la arat 
s-a intensificat transportul cocenilor 
și al sfeclei de zahăr de pe cîmp. y 
(Cezar Ioana),

In această toamnă, în județul 
Bihor, ploile abundente au întîrziat 
efectuarea lucrărilor de sezon. Cu 
toate condițiile grele, determinate de 
starea terenului. în multe unități a- 
gricole din județ, unde au fost adop
tate măsuri hotărîte pentru mobili
zarea tuturor forțelor, pentru folo
sirea întregii zi-lumină. au fost ob
ținute rezultate bune la arat De e- 
xemplu, la I.A.S. Oradea, pînă sim- 
bătă s-au efectuat arături pe aproa
pe 1 400 ha din cele 3 000 ha planifi
cate. ritmul zilnic fiind de 200 ha. 
Și la cooperativa agricolă Simian, din 
cele 545 ha au fost arate peste 300 ha. 
Se'lucrează intens și in cooperativele 
agricole Borș, Cheresig. Perian, Gi- 
rișu de Criș ș.a. în alte unități, su

prafețele arate sînt mici, cu mult 
sub posibilități. Pînă vineri, așa cum 
rezultă din datele furnizate de direc
ția agricolă, aceste lucrări au fost 
executate pe 42 la sută din suprafețe 
în întreprinderile agricole de stat și 
40 la sută in cooperativele agricole.

întîrzierea arăturilor se dato- 
rește și faptului că intr-un șir de 
cooperative agricole mai există încă 
pe cîmp însemnate cantități de po
rumb. sfeclă de zahăr și trifoliene. 
în această situație, ca urmare a mă
surilor luate de biroul comitetului ju
dețean de partid. în ultimele zile toa
te mijloacele mecanice din zonele 
unde s-au încheiat lucrările de se
zon, la care se adaugă și un mare 
număr de tractoare, remorci și auto
camioane din unitățile industriale ale 
județului, ajută la transportul și de
pozitarea produselor agricole. Pen
tru transportul sfeclei de zahăr au 
fost repartizate 500 de remorci. Aco
lo unde terenul este moale și nu 
pot intra mijloacele mecanice se lu
crează manual. Ca urmare a măsuri
lor luate, in decurs de 3 zile, la coo
perativele agricole Avram Iancu. 
Gepiu, Cadea. Săcueni și altele, a 
fost transportată în baze aproape în
treaga cantitate de porumb și sfeclă 
de zahăr.

In unele locuri, însă, măsurile sta
bilite nu se concretizează în fapte, 
în ziua raidului, de la cooperativa 
agricolă Sălard nu se transportase 
nimic din cele 2 000 tone de sfeclă 
de zahăr aflate pe cîmp. Aceeași si
tuație am întîlnit și la cooperativele 
agricole Tămașda. Ant. Ciumeghiu și 
altele. Iată de ce, organele și or
ganizațiile de partid, direcția agricolă 
au luat măsuri pentru a se intensi
fica eliberarea terenului. (Dumitru 
Gâță).

Odihna oamenilor mun
cii și turismul s-au bucurat 
și se bucură la noi de o 
mare atenție. Pe lingă ce 
s-a realizat pînă acum — 
șl constatăm aceasta direct, 
fiecare — se fac în conti
nuare noi investiții, noi a- 
menajări. Așa cum subli
niază Directivele Congre
sului al XI-lea al P.C.R., în 
continuare, „se va acționa 
pentru modernizarea bazei 
materiale a turismului și, 
îndeosebi, pentru dezvolta
rea stațiunilor montane și 
de tratament". Cum se re
levă această atenție prin 
prisma dezvoltării bazei 
materiale în anul 1974 șl, în 
perspectivă, în anul 1975 ?

In acest ari au fost date 
în folosință trei hoteluri 
sanatoriale (Mangalia, Fe
lix I. Sovata), cu o capaci
tate de peste 1 100 locuri, și 
trei hoteluri cu 460 locuri 
(Cimpulung Muscel, Porțile 
de Fier și Orșova), menite 
să asigure intrarea în cir
cuitul turistic a unor zone 
deosebit de pitorești. în ce 
privește Bucureștiul. prin 
darea în folosință a patru 
hoteluri noi („Dorobanți", 
„Modern", „Parc" și Tu
rist") și prin reamenâjarea 
unui număr de 6 foste ho
teluri, capacitatea de ca
zare a bazei hoteliere a Ca
pitalei se ridică la circa 
8 000 locuri.

„Investițiile pentru 1975 
— ne spune tovarășul ing. 
A. Fuirescu, directorul di
recției de specialitate din 
Ministerul Turismului — 
accentuează și mai mult 
preocupările noastre pen
tru dezvoltarea și diversifi
carea bazei materiale des
tinate odihnei și turismu

lui". Intr-adevăr, par- 
curgînd lista obiectivelor ce 
urmează a fi date în folo
sință anul viitor, ajungem 
la concluzia că „industria 
vacanțelor" se va îmbogăți 
cu noi dotări în zone din
tre cele mai importante.

balneoclimaterice ca Băile 
Herculane, Tușnad, Sovata, 
Călimănești-Căciulata, Co- 
vasna — pentru care există 
mari solicitări, atit din 
partea turiștilor români, cît 
și străini.

Este de reținut, de ase

Sfîrșit și început 
de an în „industria 

vacanțelor"

Ce se prevede pentru extinderea bazei hoteliere 
și dezvoltarea mijloacelor de agrement în stațiu

nile turistice

Se va finaliza prima par
te a unui program prioritar 
de dezvoltare a bazei mate
riale necesare creșterii mai 
accentuate a ponderii tu
rismului montan și de tra
tament. în trei din cele mai 
reprezentative stațiuni de 
munte — Poiana Brașov, 
Predeal și Sinaia — se vor 
da în folosință peste 1 000 
de locuri in hoteluri noi 
(„Vulturul" și „Sticlărie" la 
Poiana Brașov, „Cioplea" 
la Predeal și „Teleferic" la 
Sinaia). Alte peste 1 360 de 
locuri vor fi date în folo
sință în renumite stațiuni

menea, și faptul că efortu
rile pentru dezvoltarea ba
zei materiale din stațiunile 
de munte sînt însoțite de 
preocupări salutare privind 
crearea unor condiții supe
rioare pentru agrement și 
sport. Așa, de pildă. în a- 
nul viitor urmează să se 
dea în folosință 5 instalații 
de transport pe cablu (două 
teleferice — unu! la Bilea 
și altul la Bușteni — Ba
bele) și trei teleschiuri — 
unul la Cioplea—Predeal și 
două în Poiana Brașov.

Pentru realizarea unui e- 
chilibru mai bun intre baza

materială din stațiuni șl 
cea necesară turismului de 
tranzit, în citeva din ora
șele cele mai solicitate pe 
tot parcursul anului se vor 
da în folosință noi hoteluri. 
Din această categorie fac 
parte Aradul (308 locuri), 
Piteștiul (360). Suceavă 
(272), Giurgiu (84), precum 
și Capitala, unde, prin con-’ 
tinuarea acțiunii de reame- 
najare a fostelor hoteluri, 
capacitatea de cazare va 
spori cu incă 1676 de locuri, 
astfel îneît la începutul se
zonului estival Bucureștiul 
va avea în total peste 10 000 
locuri de cazare. Inițiativa 
Capitalei de a readuce în 
circuitul turistic fostele ho
teluri a fost îmbrățișată și 
de alte consilii populare și 
oficii județene de turism. 
Astfel, după cum am mai 
anunțat, în alte 8 orașe 
(Arad. Oradea, Buzău, Bra
șov, Timișoara, Roman, 
Iași, Suceava), turiștii vor 
fi primiți în „case reno
vate".

Dar litoralul ? Va lipsi do 
pe lista premierelor turis
tice ale anului 1975 ? Nu ! 
Accentul se va pune însă 
aici pe completarea și di
versificarea dotărilor și 
mijloacelor de agrement. 
Noul an va debuta cu pri
mele două hoteluri (în total 
470 locuri) din programul 
de „reîntinerire" prevăzut 
în viitorul cincinal pentru 
Mamaia.

Așadar. 1§75 va fi un an 
bogat în dezvoltarea și di
versificarea întregii baze 
materiale destinate odihnei 
și turismului.
Constantin PRIESCU

„Logodnicul" 
galant 

și invitații sdi
Restaurantul „Cina". In aparență, o masă 

ca oricare alta, o pereche ca oricare alta. 
Și totuși.. Un ochi atent ar fi observat, cu 
siguranță, unele ciudățenii Pe de o parte, 
femeia — B R„ din Bucur'ești - părea 
oarecum mirată : pe de altă parte, bărba
tul — Viore! Lunică, București, str Odor- 
hei nr 4 - părea nervos, făcea tot posibilul 
să „tragă de timp"

„Ce l-o fi apucat pe Viorel de m-a adus 
aici ; nu-l prea știam galant de felul lui 
Ori te pomenești că. acuși acuși, imi cere 
mina !“. Și femeia a rămas pentru o clipă 
cutremurată de un gînd firesc și frumos...

Judecătoria sectorului 7. completul 2 In 
boxă — însuși Viorel — logodnicul „ga
lant" I Aflind la un moment dat că prietena 
lui posedă unele bunuri de valoare, V. L. 
șl-a uitat jurămintele făcute în legătură cu 
temeinicia sentimentelor sale și a ținut cu 
orice chip să intre in posesia obiectelor ! 
Așa se face că, în vreme ce pe logodnică 
a invitat-o la restaurant, pe Constantin Că

runtei, pe Gh. Nicolae și pe Gh. Badea — 
toți trei fără ocupație 1 — i-a „invitat" să 
intre în locuința acesteia și să sustragă tot 
ceea ce pot. Lucru pe care cei trei, la fel 
de „sentimentali" ca și V. L„ l-au făcut 
întocmai.

Pedepsele pronunțate : închisoare pentru 
„logodnic" ; închisoare pentru fiecare dintre 
ceilalți infractori.

„Apărarea" lui 
Socrate

Alexandru Socrate. din București, str. Ma
ria Lăzărescu nr 15 — a mai fost de citeva 
ori in fața completului de judecată O dată 
pentru neglijență in serviciu Și a fost con
damnat la 5 luni închisoare Altă dată pen
tru abandon de familie Și a fost condam
nat la 1 an închisoare Din nefericire insă, 
din nici una dintre pedepsele aplicate el 
nu a vrut să învețe ceea ce era de învă
țat — să fie și el om in rindul lumii Re
cent, Al S a apărut din nou in fața orga
nelor de justiție Pentru furt, pentru uz de 
acte false, pentru încercarea de a trăi din 
tot soiul de expediente in afara legii Fap
te pentru care a fost condamnat la 1,3 ani 
închisoare.

...Tribunalul Capitalei, secția a îl-a pe
nală.

— Onorat tribunal, hotărîrea primei in
stanțe este nelegală șl netemeinică. Pedeap
sa este mult prea mare in raport cu nive
lul meu cultural, destul de scăzut (? 1).

Firește, recursul a fost respins, pedeapsa 
a fost pusă în aplicare.

Examinăm și noi atestatele școlare ale 
condamnatului : un certificat de absolvire 
a școlii generale ; un altul — de absolvire 
a școlii profesionale de trei ani I

Apărarea Iui Socrate.. îl acuză I Pentru 
că nu nivelul său cultural a fost scăzut, 
ci el nu s-a ridicat — în calitatea sa de 
tată de familie, de cetățean - la nivelul 
corespunzător de cinste și demnitate umană.

Delegatul 
recidivist

„Gheorghe, tu te pricepi la oameni ?“
Nu știm dacă șl în cît timp a răsnuns 

Gheorghe Totu — fost șef de echipă la 
I.C.M. 5—București — la întrebarea de mai 
sus Cert este că. Indiferent de discuția 
avută, prin delegație de serviciu, semnată 
și parafată după tipic, sus-numitul a fost

trimis val-vîrtej să recruteze un lot de 
muncitori specialiști, de care unitatea avea, 
pe moment, nevoie. Treabă pentru care i 
s-a pus la dispoziție, firește, și o sumă de 
bani — 1 200 lei Numai că, după ce a 
încasat banii, plus alte bunuri ale întreprin
derii — în valoare de încă 2 261 Iei — pe 
Gheorghe... „Radu" l-a tchemat I

Plecat pe teren la 15 septembrie... 1972, 
G. T. s-a întors recent, și sub escorta mi
liției 1 Firește, a fost pus sub acuzare, ju
decat și condamnat pentru infracțiunile să- 
vîrșite : 1.3 ani închisoare.

Privim și noi în dosarul cauzei. Gh. To
tu — „omul de încredere" trimis să recru
teze muncitorii de care avea nevoie între
prinderea — suferise, nici mai mult, nici 
mai puțin, de trei condamnări penale. Cu 
ani „buni" de închisoare 1

Cind forezi sub 
firma 

cooperativei...
— Lucrarea a fost executată tn timpul- 

meu liber, onorată instanță ; de ce să fiu 
condamnat 7 I

— Și materialele întrebuințate pentru 
construirea fintînii, tot in timpul liber 
le-ați „executat" 7

— 7 !
Cu cițiva ani în urmă, Ioan Petrov, din 

Timișoara, str. Prahova nr. 9, s-a angajat 
la Cooperativa de consum Moșnița Nouă. 
Calitatea : șef de echipă. Munca executată : 
fora puțuri pentru diferiți beneficiari ai 
unității.

La un moment dat insă, I. P. s-a „plicti
sit" să fie „numai" un simplu executant. 
S-a dorit... „antreprenor". Și a început să 
lucreze pe cont propriu. Sub firma coope
rativei insă I...

Dar nici noua sa calitate nu l-a mulțu
mit pe deplin. Drept pentru care a încer
cat să combine vechea calitate de coopera
tor cu noua lui „calitate" de lucrător pe 
cont propriu : a luat material de la bene
ficiarii cooperativei și l-a folosit la o lu
crare particulară : un puț săpat lui G. I.

Citim din dosarul aflat la tribunal, pe 
lingă .cele de mai sus : falsuri, uz de fais, 
pontaje fictive Fapte pentru care a fost 
chemat să dea socoteală.

— Este adevărat, onorată instanță, am
greșit... . '

Hotărîrea Instanței : 4 ani închisoare. Plus 
despăgubiri materiale : aproape 40 000 let

Titus ANDREI
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FELICITĂRI ADRESATE 
TOVARĂȘULUI

NICOLAE ^EAUȘESCU 

la realegerea în funcția 
de secretar general al P. C. R.

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Strălucita dumneavoastră realegere în funcția de secretar general 
de către cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român îmi 
oferă o dată în plus plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului 
congolez, al partidului și al guvernului, precum și în numele meu perso
nal, cele mai călduroase felicitări, Sint convins că această realegere este 
confirmarea înaltei aprecieri de care Excelența Voastră se bucură din 
partea întregului popor român pentru eforturile pe care nu încetați să 
le depuneți în vederea progresului și a fericirii sale. In această fericită 
împrejurare, țin să vă exprim din nou sentimentele mele de înaltă stimă 
și de profundă prietenie.

Cu cea mai înaltă și amicală considerațiune,

MARIEN N'GOUABI
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

. • Președintele Republicii
și șeful statului

VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE A R. P. CHINEZE
Simbătă au avut loc la București 

convorbiri între Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și delegația e- 
conomică guvernamentală chineză, 
condusă de Li Cian, ministrul co
merțului exterior al R. P. Chineze, 
aflată în țara noastră în vederea 
semnării Protocolului comercial pe 
anul 1975 intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză.

La convorbiri, care s-au desfășu

rat într-o atmosferă prietenească, au 
participat, de asemenea, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. și Nicolae Gavrilescu, am
basadorul României la Pekin.

★
Seara, tovarășul Ion Pățan a oferit 

o masă oficială in saloanele hotelu
lui „Nord“ în onoarea delegației gu
vernamentale chineze, condusă de 
tovarășul Li Cian.

(Agerpres)

Cronica

zilei

Excelenței Sale
Domnului CEARBHAILE O’DALAIGH

Președintele Republicii Irlanda

DUBLIN

întrevedere economică româno-suedeză
Ion Pățan, viceprim-ministru al 

guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. a primit o misiune eco
nomică suedeză, alcătuită din indus
triași și oameni de afaceri, condusă 
de Bengt Nilsson, președintele Co
mitetului suedez pentru dezvoltarea 
relațiilor economice cu România, vi
cepreședintele concernului „Johnson", 
care a făcut o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate o 
serie de posibilități de dezvoltare și

diversificare a relațiilor economice 
între România și Suedia.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior șl cooperării economice inter
naționale, Dumitru Lazăr, ambasa
dorul României la Stockholm, func
ționari superiori din M.C.E.C.E.I.

A participat, de asemenea, Kurt 
Leijon, ambasadorul Suediei la 
București.

(Agerpres)

Cu prilejul comemorării dr. Petru Groza

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Partidului Socialist Portughez și al meu personal, vă 

transmitem cele mai călduroase felicitări cu ocazia realegerii dum
neavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român.

MARIO SOARES
Secretar general 

al Partidului Socialist Portughez

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 
de la nașterea dr. Petru Groza, mare 
patriot, luptător pentru întregirea 
națională a tării, eminent om de stat, 
militant neobosit pentru înfăptuirea 
politicii partidului de consolidare a 
puterii populare, de construire a so
cialismului. simbătă, la statuia sa din 
Capitală și la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Consiliului popular al municipiului 
București.

Zeci de pionieri au depus. Ia rîn-

dul lor. jerbe de flori la mormîntul 
marelui dispărut.

★
In aceeași zi , la Deva a avut loc, 

în semn de adine și vibrant omagiu, 
solemnitatea depunerii de coroane 
și jerbe de flori la statuia doctorului 
Petru Groza, fiu al meleagurilor hu- 
nedorene. Au luat parte reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, membri ai gărzilor patriotice, 
elevi și pionieri, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții, 
membri ai familiei.

• sport«sport»sport«sport«sport*sport*sport*sp6WȚ
fotbal Ultima etapă a turului

Ieri, pe stadionul Republicii din 
București, Sportul studențesc a pri
mit vizita echipei F.C.M. Reșița. în
trecerea s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0), unicul gol al meciului 
fiind înscris de către Marlca în mi
nutul 68. Meciul a fost de calitate 
mediocră, fără realizări speciale teh- 
nico-tactice din partea vreuneia din
tre cele două formații. Totodată, 
meciul ne-a arătat că practic nu e- 
xistă o diferență de valoare între e- 
chipa vicecampioană de toamnă, a- 
dică F.C.M. Reșița, și o echipă cum 
e Sportul studențesc, clasată mult 
mai slab la încheierea turului aces
tui campionat. Prin această victorie, 
Sportul studepțesc totalizează 15 
puncte, dar șansele de a urca în cla
sament rămîn mici fiindcă atît F.C. 
Argeș cit și Jiul joacă azi pe terenu
rile proprii (cu A.S.A. și, respectiv, 
cu „U“ Cluj-Napoca), iar echipele 
cu cite 15 puncte — F.C. Constanța 
și Steagul roșu — deși joacă „în de
plasare", au ambele un golaveraj 
mai bun. Cit privește situația în cla
sament a echipei F.C.M. Reșița, se 
știe că ea își avea asigurat locul al 
doilea încă înainte de disputarea ul
timei etape, prin faptul că acumu
lase 23 de puncte.

Dintre partidele de astăzi, atrage

atenția aceea de la București, Di
namo — Steagul roșu, spre a se ve
dea dacă bucureștenii vor ști să pro
fite de pe urma eșecului reșițenilor 
spre a mări diferența de puncte ce-i 
separa de echipa secundă ; de ase
menea, cu importanță pentru ocupa
rea unor locuri fruntașe în clasa
ment e meciul de la Arad dintre 
U.T.A. și Steaua. Toate jocurile de 
azi încep la ora 14.

In campionatul european

R.D.G.-BELGIA 0-0
Aseară, la Leipzig s-a disputat 

meciul dintre selecționatele R. D. 
Germane și Belgiei, contînd pentru 
grupa a 7-a a campionatului european 
de fotbal. Partida, la care au asistat 
peste 35 006 de spectatori, s-a încheiat 
la egalitate : 0—0. în clasamentul
grupei conduce Belgia (5 puncte), 
urmată de R. D. Germană (3 puncte), 
Islanda (1 punct), Franța (1 punct).

INVITAȚIE LA KARTING
Astăzi, în Capitală, finalele campionatului pe 1974

După cum am mai anunțat, as
tăzi. in incinta Complexului Expo- 
zitional din Piața Scînteii. se va 
desfășura. în organizarea federației 
de specialitate, campionatul natio
nal de karting pe anul 1974.

întrecerea începe la ora 9. Concu-

renții trebuie să fie la locul star
tului la ora 7,30.

La ediția din acest an a compe
tiției vor participa peste 100 de 
concurenți din întreaga tară, in 
frunte cu ciștigătorii titlurilor de 
anul trecut.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatul diviziei A la rugbi 

a programat ieri în Capitală două 
partide din cadrul primei etape a 
returului. Iată rezultatele : Steaua—

• Sportul studențesc 26—12 ; Vulcan— 
T.C.I. Constanta 8—12.

Celelalte jocuri, astăzi : Dinamo— 
Universitatea Timișoara ; Grivița 
roșie—Farul Constanța ; Gloria—Po
litehnica Iași ; Constructorul Buzău— 
C.S.M. Sibiu ; Rapid—Agronomia 
Cluj-Napoca.

o Campionatul diviziei A la volei 
masculin a continuat ieri, la Timi
șoara, cu partidele din etapa a treia : 
Dinamo București — Universitatea 
Cluj-Napoca 3—2 (15—7, 15—11, 10— 
15, 11-15, 15—6), C.S.U. Galați — 
I.E.F.S, București 3—1 (16—14, 11—15, 
16—14, 18—16), Steaua — C'S.M. Su
ceava 3—0. Explorări Baia Mare — 
Petrolul Ploiești 3—0.

• Echipa Politehnica Timișoara și 
formația poloneză Pogon Zabrze își 
vor disputa finala turneului inter
național de handbal masculin organi
zat la Katowice cu ocazia „Zilei mi
nerului". Handbaliștii studenți din 
Timișoara au învins cu 16—15 (8—9) 
formația Empor Rostock (R. D. Ger
mană) și au cîștigat apoi cu 19—18

‘ (7—7) meciul cu echipa din Ruda 
Slenska.

• Ultimele telegrame de presă pri
mite din Melbourne anunță că tenis- 
manul australian John Newcombe 
va participa, totuși, la „Turneul cam
pionilor" programat să înceapă mar
țea viitoare. După cum se știe, la 
un moment dat participarea lui 
Newcombe devenise incertă din 
cauza unei ușoare accidentări a jucă
torului australian. Simbătă_ diminea
ța Newcombe a jucat două seturi pe 
terenul de la Kooyong Park, iar me
dicul și-a dat avizul favorabil, astfel 
că asul australian va figura printre 
cei opt tenismani care-și vor disputa 
trofeul. Amintim că. pe lingă New
combe, vor participa la întrecere

Ilie Năstase, Guillermo Vilas, Bjdrn 
Borg, Raul Ramirez, Manuel Orantes, 
Onny Parun și Harold Solomon,

o Cea de-a 3-a ediție a concursului 
internațional de tenis pe teren aco
perit „Premiul televiziunii bulgare" 
se va desfășura la Sofia între 11 și 
15 decembrie și va reuni jucători din 
Anglia, România, Franța, Suedia, 
Iugoslavia, R. D. Germană, Elveția, 
Ungaria etc. Pe lista celor invitați 
se află jucători cunoscuți cum sint 
românul Ion Sântei, francezul N’God- 
re.lle, maghiarul Szoke, englezul 
Wells, Emmerich (R.D. Germană),

• Turneul internațional de tenis de
la Adelaida a continuat cu desfășu
rarea sferturilor de finală. Iată re
zultatele înregistrate : Borg (Suedia);? 
— Marten (R.F.G.) 6-1, 6-1; Me- 
treveli (U.R.S.S.) — Fletcher (Aus
tralia) 6—7, 7—5, 9—7 ; Parun (Noua 
Zeelandă) — Pinner (R.F.G.) 6—2,
6—4 ; Dibley (Australia) — Giltinan 
(Australia) 7—6, 4—6, 9—7. In semi
finale Borg îl va Intîlni pe Dibley 
iar Metreveli va juca in compania lui 
Onny Parun.
• în concursul internațional de pati

naj artistic de la Varșovia, după exe
cutarea figurilor obligatorii, conduce 
austriacul Gerhard Kilgerth cu 36,42 
puncte, urmat de compatriotul său 
Gerhard Gubmann — 36,7 puncte și 
românul Atanasie Bulete — 36,07 
puncte.
• Proba feminină de slalom uriaș 

din cadrul concursului internațional 
de schi care se desfășoară la Val 
d’Iser#, în cadrul „Cupei mondiale", 
a fost -cîștigată de celebra campioa
nă austriacă Annemarie Moser- 
Proell. învingătoarea a fost crono
metrată. pe o pîrtie in lungime de 
1 150 m, cu 320 m diferență de ni
vel și 55 de porți. cu timpul de 1’22" 
22/100, urmată de compatrioata sa 
Monika Kaserer (l’22”74/i00).

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Italiene, Mariano 
Rumor, cu prilejul numirii sale în 
această funcție.

★
Simbătă a părăsit Capitala dele

gația Partidului Socialist din Uru
guay, condusă de Ramon Martinez, 
secretar general al partidului, care 
a participat la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

La plecare, membrii delegației au 
fost salutați de Gheorghe Zaharia, 
director adjunct al Institutului de 
studii istorice și social politice, de 

‘activiști de partid.
*

Simbătă a părăsit Capitala, indrep- 
tîndu-se spre patrie, delegația de ac
tiviști de partid și de stat din R.P. 
Chineză, condusă de tovarășul Tin 
Tao. directorul Direcției relații ex
terne a Comitetului Revoluționar al 
provinciei Șandun, care a efectuat o 
vizită de prietenie în tara noastră.

La plecare delegația a fost salutată 
de tovarășii Ștefan Enache, adjunct 
al ministrului turismului, și Nicolae 
Popa, vicepreședinte al Consiliului 
popular al Capitalei, de activiști de 
partid. Au fost prezenți Lu Ți-sin, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Ansamblul artistic „Mansude" din 

Phenian (R.P.D. Coreeană) și-a Înce
put turneul în țara noastră cu un 
spectacol de cîntece și dansuri, pre
zentat simbătă seara pe scena Ope
rei Române din București.

La spectacol au asistat loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Gheorgne 
Stuparu, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-coreeană, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, personalități ale vie
ții noastre „culturale.

Au fost prezenți, de asemenea, Pak 
Zurfg Guc, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, membri ai corpu
lui diplomatic, precum și Cean Ceăl, 
adjunct al ministrului culturii din 
R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

De la Direcția generală 
a drumurilor

Direcția generală a drumurilor din 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor informează că a fost 
redeschisă circulația, pe ambele fire 
de trafic, pe sectoarele Vălenii de 
Munte-Cheia-Săcele-Brașov și Pe- 
troșarii-Llvezeni-Tirgu-Jiu.

Datorită condițiilor atmosferice 
nefavorabile și efectuării In conti
nuare a unor lucrări de siguranță 
rutieră, magistrala transfăgărășană 
rămîne Închisă In timpul iernii în 
zona Valea cu Pești-Bilea Cascadă.

Cu ocazia desemnării în înalta funcție de președinte al Republicii 
Irlanda, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea viitoare, de 
pace și prosperitate pentru poporul irlandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ALDO MORO
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

ROMA

învestirea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de 
a vă adresa călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
fericire personală și de succes în îndeplinirea atribuțiilor de înaltă răs
pundere care vă revin.

îmi exprim profunda convingere că relațiile tradiționale de priete
nie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta și mai mult, în 
Interesul ambelor popoare, al păcii ți securității internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

t V
DUMINICA 8 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1
8.30 Deschiderea programului. 
8,4(1 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

Daktarl.
10,00 Viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei, 
13,00 Album duminical,
15.30 Magazin sportiv.
16.30 Surprize sub cupola circului... 
16,50 Film serial ; „Nemuritorul".
17,40 Coloane ale Istoriei ; Banatul. 
18,00 Cel mai buri... continuă.
18,55 Reporter ’74.
19,20 1001 de seri : Atenție, copil I
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistlo : „Se Ivesc zori

le". Producție franco-spanlo- 
lă. Premieră pe țară. In dis
tribuție : Lucia Bose, Georges 
Marshal, Gianni Esposito, 
Gaston Modot, Julien Ber- 
theau.

21.43 Disc ’74.
22.15 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
10,00—11,45 Matineu simfonic. Con

cert al orchestrei simfonice a 
Radlotelevlziunll române. Di
rijor : Iosif Contat Trilogia 
simfonică finală Mozart-Ceal- 
kovskl.

20,00 Tezaur de clatec românesc.
20.30 Reportaj TV : Vocația ome

niei.
20.43 Farmecul muzicii. Arii din 

opere. ,
91.15 Film serial : „Un șerif ta New 

York".

LUNI 9 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex.
16,05 Emisiunile săptămlnil. 
16,15 Clntec drag, muncitoresc.
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
10,00 Tribuna TV. Muncă ș! perso

nalitate.
10.20 1001 de seri : Atenție, copil 1
19.30 Telejurnal.
20,00 Cincinalul revoluției tehnlco- 

știlnțiflce.
20,23 Roman-folleton : „Umbra tur

nului" — producție a studiou
rilor de televiziune engleze. 
Episodul I : „Coroana in pri
mejdie". Cu : John Franklyn- 
Roblns, James Maxwell. Nor
ma West, Jake Robson, Hugh 
Sullivan, John Hamill. Regia : 
Anthea Browne-Wilkinson.

21,13 Opereta cintă tinerețea : Aril 
și duete din operete.

31.30 Revista literar-artistlcă TV. 
Mitologii cotidiene.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17,45 Fjlm serial : „Legenda tui 

Stulpner" — producție a stu
diourilor de televiziune din 
R.D.G. Distribuția : Manfred 
Krug, Renate Reinecke, Jan 
Bohan, Ralf Borgwardt. Re
gia : Walter Bech

18,40 Muzică populară.
19,00 Bucureștiul azi. Spiritul crea

tor In acțiune.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
50,00 Film serial pentru copil : 

„Daktarl".
20,23 „La noi" — muzică ușoară.
20.35 Reporter ’74.
21,00 Telex.
21,05 Telerecltal Alexandru' Glu- 

garu.

v r e m ea
Timpul probabil pentru zilelo de 9, 

10 și 11 decembrie. In țară : Cerul va 
fl variabil, mal mult noros. Vor că
dea precipitații locale, mai frecvente

In, nordul „ și „estul 'țării. Vlnt moderat. > 
Tem^eratbrue .‘(rifhirS'e; vor fl cuprinde • 
Intre-, minus 7'și plus 3 grade. Izolat 
mal coborlte, tar maximele intre mi
nus 2 șl plus 7 grade. Pe alocuri se 
va produce ceață și, Izolat, In nordul 
țării, polei. In București: Cerul va fi 
variabil, mai mult noros, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vint slab pină la mo
derat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă dimineața și seara.

Funeraliile lui Zaharia Stancu
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LA 17 DECEMBRIE

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ LOTO
Administrația de stat Loto 

Pronosport informează partici- 
panții că în ziua de 17 decem
brie 1974 organizează o nouă 
tragere excepțională I.oto, la 
care se atribuie numeroase și 
importante premii: autoturisme 
„Dacia 1 300“ și „Skoda S 100", 
excursii în R. D. Germană și 
U.R.S.S., precum și cîștiguri în 
bani de valoare fixă și varia
bilă. Participarea se face cu bi
lete de cite 5 lei și 15 lei. va
rianta de 15 lei avind dreptul de 
participare la toate extragerile.

Se vor efectua următoarele ex
trageri : la faza I se efectu
ează două extrageri — una de 
12 numere din 90 și a doua (e- 
fectuată in continuarea primei, 
tot de 12 numere, din cele 78 ră
mase în urnă) ; la faza a Il-a se 
efectuează 3 extrageri : prima 
de 6 numere din 90. a doua 
(efectuată în continuarea pri
mei), de 6 numere din cele 84 
rămase în urnă, și a treia (efec
tuată în continuarea primelor 
două), de 6 numere din restul 
de 78 rămase în urnă.

a apărut: „Era socialista"
nr. 23/1974

în deschidere este publicat edi
torialul Congresul al XI-lea al 
P.C.R., viitorul strălucit al patriei 
socialiste. în continuare sint inse
rate articolele : Programul partidu
lui — expresie a marxismului crea
tor în România, de ION FLOREA ; 
întărirea rolului organizațiilor de 
partid in întreaga viață social-eco- 
nomică, de ANDREI CERVENCO- 
VICI ; Funcția dinamică a conștiin
ței socialiste, de NICOLAE KAL- 
LOS ; Statutul social-politic al fe
meii, de STANA BUZATU ; Pro
tecția mediului înconjurător în țara 
noastră, de MATEI NICOLAU ; Di
namica raporturilor de forte pe

plan mondial, de SERGIU CELAC. 
La rubrica CONSULTAȚII, ECA- 
TERINA DELIMAN semnează arti
colul Rolul stalului in societatea 
socialistă multilateral dezvoltată. 
Articolele Prelucrarea automată a 
datelor, metodă modernă de con
ducere a activității, de ION RO- 
MÂNU, și Sensurile modernizării 
invățămîntului superior, de RADU 
C. BOGDAN, sint inserate la ru
brica ȘTIINȚA-ÎNVAȚAMÎNT. Re
vista mai cuprinde rubricile CREA
ȚIA LITERAR-ARTISTICĂ, DIN 
MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUN
CITOREASCĂ MONDIALĂ, CĂRȚI 
ȘI SEMNIFICAȚII.

FESTIVALUL FILMULUI 
LA SATE

Festivalul filmului la sate, ac
țiune cu largi implicații cultural- 
educative, a ajuns la cea de-a 18-a 
ediție. Programat între 8 decembrie 
1974 și 23 februarie 1975, in două 
etape, festivalul va oferi populației 
sătești prilejul de a cunoaște o se
rie de filme dintre cele care au do
vedit certe însușiri artistice și e- 
ducative, aparținind diferitelor ge
nuri cinematografice. în primul 
rind vor fi prezentate producții ro
mânești inspirate din activitatea a- 
vîntată a omului creator al socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, din lupta de eliberare a pa
triei, pentru victoria noii vieți de 
astăzi. Proiecțiile vor fi însoțite de 
expuneri despre succesele cinema
tografiei românești contemporane, 
intîlniri intre spectatori și realiza
tori ai filmelor de actualitate, pre
zentări ale peliculelor mai noi.

Pe ecranele celor peste 4 ono de 
unităti cinematografice sătești vor 
rula și numeroase filme documen
tare. care vor informa pe spectato
rii din aceste așezări despre eve
nimente ale vieții noastre politice, 
despre realizări în diferite domenii 
ale economiei, culturii, despre mo
numente și frumuseți ale naturii. 
Bogatul program al festivalului se 
integrează, ca și in ceilalți ani, în

ansamblul manifestărilor culturale 
specifice sezonului de iarnă la sate.

(Agerpres)

„CEA MAI BUNĂ PIESĂ 
DE TEATRU PENTRU COPII"

în urma selecției celor 65 de lu
crări prezentate, juriul concursului 
„Cea mai bună piesă de teatru 
pentru copii", organizat de Consi
liul Național al Organizației de 
Pionieri, editura „Ion Creangă" și 
teatrul „Ion Creangă" în cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a Eli
berării patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, a 
hotărît să acorde 2 premii III pen
tru „Enigma rachetei" de Eugen 
Petrescu (București) și „Dincolo 
de singurătate" de Dumitru Vă
cari-a (Iași) și patru mențiuni („Un 
magnific... micșorat" de Virgil 
Stoenescu, „Aventuri la marea im
posibilă" de Valentin Munteanu, 
„Misterul din «Poiana cerbilor» de 
Hortensia Teodorescu-Pavlenco și 
„Toți copiii pe scenă" de Silviu 
Georgescu și Mircea Popescu. 
(N. Stancu).

EXPOZIȚIE LA REȘIȚA

Galeria de artă „Paleta" din Re
șița găzduiește o expoziție cu lu
crări de pictură și grafică realizate 
de artiști participant Ia tabăra de 
documentare și creație, organizată 
în vara acestui an în orașul de la 
poalele Semenicului. Sint expuse 
lucrări oglindind viața și munca 
bărbătească a făurarilor de metal, 
peisaje industriale, frumusețile na
turii înconjurătoare, semnate de 
pictori șL graficieni din București, 
Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Lugoj, 
Tirgu-Mureș, Reșița și din alte lo
calități.

CÎMPULUNG MUSCEL, 
IERI Șl AZI

Acesta este titlul unei monografii 
ieșite recent de sub tipar, elaborată 
de un colectiv local de cadre di
dactice. Lucrarea prezir.ră în mod 
cronologic istoria acestei frumoase 
localități — atestată documentar în 
anul 1300 ca una din primeie ca
pitale ale Țării Românești — pină 
în zilele noastre, cind orașul s-a

înscris pe coordonatele industria
lizării socialiste. (Gh. Cîrstea).

JUBILEU

Aseară, fn cadrul unui spectacol 
festiv, s-a sărbătorit împlinirea a 
25 de ani de activitate a corului 
Universității, din București. în a- 
cest interval, corul universității, 
întemeiat de Nicolae Ciobanu și 
condus în ultimul timp de Voicu 
Enăchescu, s-'a distins prin promo
varea consecventă a cîntecului re
voluționar, a prelucrărilor corale 
de muzică populară. Formația co
rală a universității a figurat la fie
care ediție a concursului de artă 
studențească printre Iaureațl, cîști- 
gind concursul „Cîntare Patriei" 
pentru studenti. (Paul Dobrescu).

DICȚIONAR 
DE ASTRONAUTICĂ

Societatea tehnico-ști ntifi.-ă a e- 
levilor de la liceul „Grigore A- 
lexandrescu" din Tîrgoviște a ti
părit in revista „Astronautics" un 
inedit dicționar de astronautică: 
Prefațat de academicianul Elie 
Carafoli, acest prim dicționar con
ține peste 2 000 de termeni și re
prezintă munca de aproape doi ani 
a unui entuziast colectiv de elevi 
și profesori. (Constantin Soci).

Simbătă, 7 decembrie, au avut Ioc 
funeraliile academicianului Zaharia 
Stancu, personalitate prestigioasă a 
culturii românești, scriitor patriot și 
militant comunist, ale cărui creații au 
îmbogățit patrimoniul literaturii 
noastre naționale și universale.

Vineri după-amiază și simbătă di
mineața, un mare număr de bucu- 
reșteni au trecut prin fața catafalcu
lui, așezat în holul Marii Adunări 
Naționale, pentru a-i aduce un ultim 
omagiu.

Pe un panou îndoliat se afla por
tretul celui dispărut. în fața catafal
cului, pe perne purpurii, se aflau 
Însemnele titlului de Erou al Muncii 
Socialiste și înaltele ordine și meda
lii cu care a fost distins acad. Zaha
ria Stancu pentru îndelungata și rod
nica sa activitate in domeniul crea
ției literare și al publicisticii, pentru 
contribuția deosebită adusă la Înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
nostru.

Erau depuse coroane de flori din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și guvernu
lui, a Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Academiei Republicii 
Socialiste România, Academiei de 
științe sociale și politice, Uniunii 
scriitorilor, Uniunii ziariștilor, a unor 
edituri și redacții, a colectivului Tea
trului Național, Comitetului de par
tid și Consiliului popular din comuna 
Salcia, județul Teleorman, comuna 
natală a scriitorului, din partea altor 
instituții și a unor personalități ale 
vieții politice și culturale.

Din ultima gardă fac parte tovară
șii Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Janoș Fazekaș, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Nationale, George 
Macovescu, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii Socia
liste România, Vasile Potop, secretar 
al Marii Adunări Naționale, director 
general al Radioteleviziunii române.

Conducătorii de partid și de stat au 
prezentat condoleanțe familiei celui 
dispărut.

La ora 12,00 a avut Ioc mitingul de 
doliu.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
academicianului Zaharia Stancu este 
așezat pe un catafalc pe platoul din 
fata Palatului Marii Adunări Națio
nale.

O companie militară cu drapel În
doliat prezintă onorul. Fanfara mi
litară intonează marșul funebru.

La mitingul de doliu au luat parte 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale, con
ducători ai uniunilor de creație, oa

meni de artă și cultură, un mare nu
măr de cetățeni ai Capitalei.

Evocînd personalitatea și opera lui 
Zaharia Stancu, a luat cuvintul to
varășul Dumitru Popescu.

„A venit vremea să ne luăm rămas 
bun, pentru totdeauna, de la tru
pul in care s-a stins acea lumină mi
raculoasă care era talentul, gindul și 
sentimentul, adică viața scriitorului 
Zaharia Ștancu.

Este clipa acută in care se împle
tesc durerea, revolta și nedumerirea 
in fata retezării unei existențe pu
ternice, în fața dispariției unei fiin
țe de excepție. Dar chiar in această 
clipă, în mintea noastră se strecoară 
o consolare : convingerea că despăr- 
țindu-ne aici, pentru totdeauna, de 
trupul vremelnic al omului, și in- 
torcindu-ne acasă, ne vom întilni a- 
colo, ca și pină acum, cu scriitorul, 
care nu e supus legilor biologice. El 
ne va intîmpina din nou, cu ochii 
lui verzi, luminoși și iscoditori, cu 
surîsul lui amar, cu vorba lui do- 
moală, uneori moale ca o catifea, al
teori dură ca oțelul, cu tezaurul în
țelepciunii și al trăirii lui, atît de 
densă incit uneori părea că a viețuit 
veacuri de-a rindul. Zaharia Stancu 
s-a îngropat de mult, cu toată aceas
tă zestre a lui, fărimă cu fărimă, 
în poezie și în roman, și această rea
litate ne dă acum straniul sentiment 
că-nu-l vom îngropa, că nu-1 mai 
putem îngropa în pămint. Ne vom 
întoarce acasă și vom citi poezia lui 
vulcanică și răscolitoare din tinerețe 
și poezia lui de senectute, tristă și 
senină ca un apus de aur topit ce se 
prelinge în neant. Vom citi cărțile 
lui despre țăranii de la Dunăre, oa
menii aceia tăcuți și puternici, care 
purtau odinioară povara istoriei cu 
o simplitate pe care nici eroii nu o 
au, și care erau atît de zgirciți cu 
ei înșiși, incit pină și iubirea și-o 
mărturiseau abia la sfîrșit, cind nu 
mai puteau fi auziți. Ne vor intimpi- 
na eseurile și articolele lui de presă 
în care bat, ca marile note obsedante 
ale simfoniilor, statornicia dragostei 
de neam și de țară, credința nestră
mutată în comunism, în partidul 
al cărui soldat devotat a fost 
pină Ia capăt, încrederea optimistă, 
fericită chiar, in dreptatea prezentu
lui și a viitorului. Ne va răsuna me
reu în urechi cintecul Iul Zaharia 
Stancu despre lumea nouă a socia
lismului, despre țara nouă a rumâ
nilor, ca și despre cei ce vin, în care 
a crezut, pe care i-a iubit, cărora le-a 
întins întotdeauna mina.

Zaharia Stancu a ales pârii pie
troase și părți lirice, laturi aspre și 
laturi lucioase ca oglinda, din su
fletul poporului român, rzușind o sin
teză de mare originalitate a persona
lității noastre spirituale, a tortei 
noastre morale, a forței noastre de 
luptă, a setei noastre de dreptate, de 
adevăr, de bine. Aceasta este, cred, 
sursa admirației de care se bucură 
literatura lui în România, a marii 
sale popularități artistice. Așa se ex
plică, de asemenea, în bună măsură, 
audienta internațională, atît de lar
gă, a operei lui Zaharia Stancu, care 
rămîne unul din cei mai străluciți 
interpreți ai sensibilității românești,

din cronicarii inspirați ai destinului 
istoric al românilor.

Istoria îi va așeza opera acolo unde 
se cuvine, timpul își va proiecta lu
mina asupra figurii lui, atit cit ea va 
putea să-1 înfrunte. Dar noi, cei care 
am trăit odată cu el, care am cunos
cut și omul, și opera, atit cit putem fi 
noi de drepți și nepărtinitori în jude
cată, noi îl așezăm la loc de frunte 
în pantheonul culturii românești. Cit 
vom trăi noi, amintirea omului care 
a fost Zaharia Stancu va rămîne ne- 
ștearsă. Cit vom trăi noi, opera lui 
Zaharia Stancu va palpita de viața 
lui, pusă toată în slujba artei și a 
omului, a țării românești socialiste, 
pe care a iubit-o fără margini".

A vorbit apoi acad. Miron Nicoles
cu. „Omul pămîntului — cum se 
descrie el însuși așa de frumos : 
Ca ți voi sint legat de pămint, / In 
pămint ca ji voi m-oi întoarce. / Am 
cu țărina un legămint / Pe care ni
meni nu-l poate desface — acest om 
al pămîntului și-a ținut cu prisosință 
și cu glorie legămîntul cu pămintul 
lui și al părinților părinților lui. El a 
privit cu luciditate și cu bucurie un 
prezent care se îmbogățea continuu 
și a trecut prin filtrul sensibilității 
sale realitatea acestui prezent, pe 
care a infătișat-o lumii întregi intr-o 
serie de romane memorabile. Zaharia 
Stancu a onorat Academia Română 
al cărei membru a fost, precum a 
onorat „literele române" prezidînd 
cu demnitate, prestigiu și autoritate 
Uniunea scriitorilor".

„Prin puterea și adîncimile creației 
sale — a spus Virgll Teodorcscu, 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, 
— animată de idealurile nobile ale 
umanismului și progresului social, 
luminată de flacăra nestinsă a do
rinței de mai bine și mereu de mai 
bine pentru popor și tară. Zaharia 
Stancu și-a cucerit un loc statornic 
și de neinlocuit in sufletele cititori
lor pe care a fost în stare să-i for
meze și să-i atragă exprimindu-le 
cu ardoare năzuințele și aspirațiile, 
așa incit se poate spune că este in
tr-adevăr un scriitor national, a că
rui operă, tocmai prin specificul na
tional al liniilor sale de forță, se 
bucură de o' largă recunoaștere și a- 
preciere și dincolo de hotarele tării.

Ne plecăm fruntea, îndurerați, acum, 
cind pleacă pentru totdeauna dintre 
noi acest prieten scump și neprețuit 
maestru, care a slujit poporul cu 
arta lui, lăsîndu-ne să ducem mai 
departe și să desăvirșim înaltul me
saj al operei sale".

Personalitatea marelui scriitor și 
militant pe tărîm obștesc a mai fost 
evocată de Vasile Potop, secretar al 
Marii Adunări Naționale, și de scrii
torul Mircea Radu Iacoban.

După încheierea mitingului de do
liu, sicriul cu corpul neînsuflețit al 
lui Zaharia Stancu a fost așezat pe 
carul mortuar, care, în drumul său. 
a fost urmat de un mare număr' de 
oameni. La cimitirul Bellu, o gardă 
militară a prezentat onorul. Se trag ' 
salve de armă. In acordurile Imnului 
de Stat al României, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al Iui Zaharia Stancu a 
fost coborit in criptă. Toți cei pre- 
zenti au păstrat un moment de recu
legere.

(Agerpres)
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NAȚIUNILE UNITE 7. — Corespondentul nostru transmite : Vineri 
au continuat dezbaterile din plenara Adunării Generale asupra iniția
tivei românești vizind creșterea rolului O.N.U. în- viața politică inter
națională.

Lui nd cuvîntul, ministrul plenipo
tențiar italian, Giovanni Migliuolo, a 
subliniat că „încă de la prezentarea 
sa, în anul 1972, guvernul italian a 
sprijinit propunerea României în le
gătură cu modalitățile de sporire a 
autorității și eficacității O.N.U. A- 
ceastă inițiativă este pe cit de ac
tuală, pe atît de rațională din punct 
de vedere politic, cu atît mai mult 
cu cit ea constă în reafirmarea prin
cipiilor dreptului internațional în re
lațiile dintre state : respectul suve
ranității naționale și integrității te
ritoriale, neintervenției în afacerile 
interne ale altor țări, rezolvarea dis
putelor prin mijlopce pașnice, nere- 
curgerea la amenințarea cu forța sau 
la folosirea forței". „Propunerea 
României, relevă vorbitorul, a stîrnit 
dezbateri constructive și fructuoase, 
din care ies în evidență două con
cluzii principale : una — privește, 
îndeosebi, posibilitatea de realizare a 
scopurilor propuse prin aderarea 
.strictă a statelor membre la princi- 
uiile_ cartei și prin folosirea, pe o 
scară mai largă a potențialului car
tei ; iar a doua vizează atit sub
scrierea la necesitatea asigurării 
transpunerii riguroase în viață a nor
melor cartei, cit și explorarea tutu
ror căilor și mijloacelor de întărire 
a organizației, inclusiv, dacă va fi 
necesar, prin introducerea unor ajus
tări utile în mecanismul său de func
ționare".

Reprezentantul Australiei, Laurence 
McIntyre, s-a pronunțat in favoarea 
folosirii cît mai depline a cartei și 
a capacităților O.N.U. de a contribui 
la reglementarea pe cale pașnică a 
diferendelor internaționale, inclusiv 
a concilierii, medierii, negocierilor, 
bunelor oficii ale secretatului general, 
in scopul de a se evita crearea de 
focare de tensiune și război. Vorbi
torul a subliniat „marele interes ma
nifestat de România în problema 
creșterii rolului O.N.U. și sporirii efi
cienței sale".

Ambasadorul Franței, Louis de 
Gueringaud, a insistat asupra nece
sității concertării eforturilor gene
rale ale statelor membre ale organi
zației pentru realizarea unor acor
duri care să se bucure de adeziunea 
tuturor, lucru care trebuie făcut 
prin consultări intense și negocieri.

Vorbind despre obiectivele proiec
tului de rezoluție inițiat de Româ
nia, căreia i s-au alăturat alte 45 de 
state in calitate de coautoare, vorbi
torul le-a caracterizat drept rezona
bile și și-a exprimat speranța că do
cumentul va fi adoptat în unanimi
tate.

A urmat la cuvînt reprezentantul 
R. F. Germania, Alois Mertes, care

Jiîia' ,’sifcj îittat» iș lumea ni

a declarat că delegația sa acordă o 
importantă deosebită inițiativei ro
mânești privitoare la creșterea rolu
lui O.N.U. in menținerea și consoli
darea păcii și securității lumii, in- 
trucit dă posibilitatea reprezentan
ților statelor membre de a dezbate 
chestiunile fundamentale ale coope
rării internaționale și ale relațiilor 
dintre ele. Statele, arată vorbitorul, 
trebuie să adopte astfel de măsuri 
Incit să permită Națiunilor Unite să 
răspundă mai bine exigențelor rea
lităților lumii contemporane, in 
special în ce privește • salvgardarea 
păcii în lume. Principiul reglemen
tării diferendelor pe cale pașnică, 
precum și cel al renunțării la folo
sirea forței sau Ia amenințarea cu 
forța trebuie respectate cu strictețe, 
acestea fiind expresia dorinței po
poarelor pentru edificarea păcii in
ternaționale. De asemenea, vorbito
rul a accentuat asupra imperativului 
întăririi puterii și forței dreptului în 
detrimentul dreptului forței.

Ambasadorul Statelor Unite, John 
Scaii, a reievat rolul negocierilor 
pentru existenta unei lumi mai 
bune. După cum arată însăși carta, 
Națit|nile Unite, a spus el, trebuie 
să fie un centru de armonizare a 
acțiunilor statelor in realizarea <>- 
biectivelor comune. O organizație 
puternică și vitală este importantă 
pentru fiecare țară membră, iar ac
țiunile care o slăbesc ne subminea
ză pe noi toți, a adăugat Scaii. Vor
bitorul a afirmat că prosperitatea 
statelor în curs de dezvoltare depin
de în special de accesul lor la o eco
nomie internațională deschisă și in 
continuă dezvoltare. Ambasadorul 
S.U.A. a evidențiat printre succese
le O.N.U. din ultimul an Conferința 
mondială a populației de Ia Bucu
rești, Conferința mondială a ali
mentației.

Reprezentantul Suediei, Olof Ryd- 
beck, a declarat că soluții durabile 
pentru problemele majore care con
fruntă comunitatea internațională, 
cum sînt dezarmarea, dezvoltarea, 
decolonizareaetc., pot fi găsite nu 
prin eforturi izolate, ci numai în ca
drul oferii de O.N.U. — organizație 
în care sînt reprezentate majorita
tea covîrșitoare a popoarelor lumii.

PARIS 7 (Agerpres). — La invita
ția președintelui Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing, între 4 și 
7 decembrie 1974, L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., a 
efectuat o vizită de lucru în Franța.

în comunicatul comun dat publici
tății se relevă că părțile au subliniat 
din nou marea însemnătate pe care 
o acordă Conferinței pentru securita
te și colaborare in Europa, verigă 
dintre cele mai importante ale proce
sului de destindere pe continent. 
Părțile consideră că au fost create 
premise favorabile pentru încheierea 
fazei a doua a conferinței in terme
nul cel mai scurt, pentru desfășura
rea celei de-a treia etape și semnarea 
documentelor finale la nivelul cel 
mai înalt.

Referlndu-se la situația din Orien
tul Apropiat, cele două părți și-au 
exprimat „îngrijorarea față, de situa
ția actuală din această regiune, care 
comportă primejdii serioase". Comu
nicatul relevă că „o reglementare 
pașnică, dreaptă și durabilă este de 
neconceput fără retragerea trupelor 
israeliene din toate teritoriile ocupa
te în 1967 și fără recunoașterea drep
tului fiecărui stat din regiune de a 
trăi în cadrul unor granițe sigure și 
recunoscute". Părțile au evidențiat 
progresul obținut în ceea ce privește 
recunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestincan, arătind că a- 
ceste drepturi trebuie consolidate pe 
baza înfăptuirii rezoluțiilor corespun
zătoare ale O.N.U., prin respectarea 
dreptului la existență independentă

a tuturor statelor din această regiu
ne. Părțile și-au exprimat speranța 
că Conferința de pace de la Geneva 
în problema Orientului Mijlociu își 
va relua lucrările cît mai curind po
sibil.

Cele două părți consideră că regle
mentarea problemei cipriote trebuie 
realizată pe calea tratativelor și în
temeiată pe respectarea independen
ței, suveranității și integrității teri
toriale a acestei țări, pe îndeplinirea 
riguroasă a hotărîrilor Consiliului de 
Securitate și ale Adunării Generale 
a O.N.U. în această problemă.

O atenție particulară a fost acor
dată examinării relațiilor economice 
bilaterale, părțile hotărînd să facă tot 
ce este necesar pentru a asigura o 
dezvoltare echilibrată a schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

în numele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S, și al guvernului 
sovietic, L. I. Brejnev l-a invitat pe 
președintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, să efectueze o vizită ofi
cială în U.R.S.S. Invitația a fost ac
ceptată.

*
PARIS 7 (Agerpres)? — După cum 

anunță agenția T.A.S.S., Ia Paris a a- 
vut loc o întrevedere între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Georges Marchais, secre
tar general al P.C.F. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de informări 
privind activitatea celor două partide 
și s-au discutat probleme internațio
nale de interes reciproc.

Revenirea în Cipru 
a președintelui Makarios

NICOSIA 7 (Agerpres). — întors 
la Nicosia, după o absență de a- 
proape cinci luni, președintele Ci
prului. , arhiepiscopul Makarios, s-a 
adresat' zecilor de mii de cipriot! 
reuniți, sîmbătă la amiază, in Piața 
Palatului prezidențial.

„Aș vrea, a subliniat președintele, 
ca întoarcerea mea in țară să de
vină un factor care să contribuie la 
o reglementare pașnică a problemei 
cipriote. Noi dorim tratative cu ci- 
prioții turci, a arătat Makarios, pen

tru eliminarea divergențelor dintre 
noi. pentru a se găsi o rezolvare a 
problemei cipriote". Președintele a 
spus că nu va accepta nici o solu
ție care ar impune transferarea prin 
forță a populației, ceea ce ar echi
vala cu împărțirea Ciprului. Există 
— a afirmat șeful statului cipriot — 
posibilitatea de a găsi calea pentru 
asigurarea drepturilor ciprioților 
greci și turci și pentru conviețuirea 
lor pașnică.

GRECIA: Azi referendum 
în problema formei de stat
ATENA 7 — Corespondentul Ager

pres transmite : Cei peste șase mili
oane de cetățeni greci cu drept de 
vot sint chemați azi din nou la ur
ne, de data aceasta în cadrul unui 
referendum asupra formei de stat 
viitoare a țării : monarhie sau re
publică.

Organizarea referendumului a fost 
hotărită de guvernul Caramanlis 
printr-un act constituant, emis la 4 
octombrie, potrivit căruia, dacă ver
dictul popular va fi in favoarea mo
narhiei, regele Constantin iși va re

lua în mod automat exercitarea atri-r 
buțiilor stipulate de Constituția din 
1952. în cazul pronunțării pentru „de
mocrația neincoronată", Parlamentul 
ales la 17 noiembrie va desemna, cu 
majoritatea absolută a membrilor săi, 
un președinte provizoriu al republi
cii, care va îndeplini funcțiile șefu
lui statului pînă cînd Parlamentul 
va revizui și aproba textul Constitu
ției definitive, care va reglementa 
și procedura desemnării președinte
lui republicii.

-Ar
în Comitetul numărul 5 al Adună

rii Generale a ON.U., care dezbate 
punctul „Examinarea mecanismelor 
organismelor interguvernamentale și 
de experți însărcinate cu elaborarea 
și aprobarea programelor", a luat cu- 
vintul reprezentantul- român, care a 
subliniat imperativul creșterii efici
enței acestor organisme prin multi
plicarea canalelor lor de legătură cu 
organismele O.N.U. care se ocupă cu 
probleme de fond.
h44,..' ■ . ș

la încheierea convorbirilor
WASHINGTON 7 (Agerpres). — în 

urma convorbirilor oficiale desfășu
rate la Washington între președinte
le S.U.A., Gerald Ford, și concelarul 
R.F. Germania, Helmut Schmidt, a 
fost dat publicității un comunicat co
mun in care se arată că părțile con
sideră problemele energetice, crește
rile acute de prețuri, reducerea acti
vității economice și puternicele de
zechilibre ale balanțelor de plăți ale 
țărilor occidentale ca .fiind deosebit 
de grave, atît din punct de vedere 
economic cît și prin implicațiile lor 
politice și sociale, și opinează că re
cesiunea constituie o problemă la fel 
de serioasă ca și inflația. Ei s-au an
gajat să întreprindă „un nou efort 
creator pentru a face față acestor 
probleme", convenind asupra necesi
tății „de a concerta politica econo
mică a S.U.A. și R.F.G. ca și a parte
nerilor acesteia din urmă din Piața 
comună". în acest sens, comunicatul 
arată că părțile au căzut de acord a- 
supra importanței F.M.I. și a altor or
ganizații financiare multilaterale, 
care trebuie, după părerea lor, să 
ofere, în 1975, o asistență financiară 
suplă și adaptată oricărei țări mem
bre confruntate cu dificultăți în ce 
privește plățile internaționale, anga- 
jîndu-se. pe de altă parte, să evite 
restricțiile comerciale și de plăți, 
care ar putea dăuna altor țări.

americano - vest-germane
.Declarîndu-se, pe de o parte, în 

favoarea coordonării politicilor ener
getice ale țărilor occidentale indus
trializate pentru a face față crizei 
energetice, cele două părți se pro
nunță, de asemenea, și pentru ame
liorarea cooperării cu țările produ
cătoare de petrol, pentru o coopera
re pe plan mondial în vederea solu
ționării acestei probleme.

Președintele S.U.A. și cancelarul 
R.F.G. și-au exprimat speranța că 
Conferința de la Geneva privind 
securitatea și cooperarea în Europa 
va putea să intre, curîpd, in faza sa 
finală.

® O E3 H O ® H

agențiîte

NOUL GUVERN ITALIAN A OBȚINUT ÎNVESTITURA
ROMA 7 (Agerpres). — Noul gu

vern al Italiei, condus de primul mi
nistru Aldo Moro, a obținut, simbătă, 
votul de învestitură în Camera De- 
putaților. în favoarea guvernului au 
fost exprimate 355 voturi, contra 226. 
Un vot favorabil a obținut joi gu
vernul bipartit de centru stingă și in 
Senat.

Prin obținerea votului de învesti
tură guvernul Moro, alcătuit din 
reprezentanți ai partidelor democrat- 
creștin și reppblican și cu sprijinul

în Parlament al celorlalte două 
partide de centru stingă — socialist 
și socialist-democratic — pune capăt 
îndelungatei crize politice, declan
șate la.inceputuL lunii octombrie.

Săptămina aceasta, Senatul și Ca
mera Deputaților au dezbătut și 
aprobat cu o majoritate confortabilă 
de voturi programul guvernamental 
prezentat de Aldo Moro și care pre
vede măsuri drastice de Combatere a 
inflației, șomajului și actelor te
roriste.

de presă transmit:

DISCUȚIILE DIN COMITETUL POLITIC EVIDENȚIAZĂ 
NECESITATEA RETRAGERII TRUPELOR STRĂINE

DIN SUDUL COREEI
NAȚIUNILE UNITE 7. — Cores

pondentul nostru transmite : In Co
mitetul pentru problemele politice și 
de securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. au continuat dezbaterile în 
legătură cu punctul agendei sale in
titulat „Problema coreeană".

Iakov Malik, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., a su
bliniat datoria Națiunilor Unite de a 
pune capăt intervenției străine în a- 
facerile interne ale poporului core
ean, indiferent dacă acestea se ma
nifestă prin prezența trupelor ame
ricane în Coreea de Sud sau alte 
forme de amestec.

A Hussein, reprezentantul Soma
liei, a subliniat că, adoptînd hotărirea 
de evacuare a tuturor trupelor ame
ricane din Coreea de Sud, Adunarea 
Generală ar aduce o însemnată con
tribuție la promovarea dezideratului 
primordial .al poporului coreean — 
unitatea națională.

Li Giong Mok, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. F. D. 
Coreene, a chemat Statele Unite să 
accepte propunerea guvernului țării

sale de încheiere a unui acord de 
pace, pentru transformarea armisti
țiului intr-o pace durabilă, creind 
astfel condițiile adoptării de măsuri 
pentru prevenirea confruntării mili
tare dintre Nord și Sud și accelerind 
procesul de reunificare independen
tă și pașnică a țării.

Ambasadorul Nigeriei. B. Clark, a 
arătat că prezența trupelor străine 
în sudul Coreei, sub drapelul O.N.U., 
este up anacronism.

Ricardo Alarcon de Quesada, re
prezentantul permanent al Cubei la 
O.N.U., a declarat că, deși se pretinde 
că trupele din sudul Coreei ar fi for
țe ale O.N.U., Națiunile Unite nu de
țin nici un fel de informații in le
gătură cu numărul acestora, nu ii 
numesc pe comandanți, nu finanțea
ză activitatea și întreținerea lor, nu 
le au în nici un fel de evidențe sau 
statistici, iar șefii acestora nu au 
prezentat nici un fel de rapoarte se
cretarului general al O.N.U. sau Con
siliului de Securitate, ci Pentagonu
lui. «

0 nouă societate mixtă 
româno-centrafricană
BANGUI 7 (Agerpres). — Preșe

dintele. Republicii Centrafricane, Jean 
Bedel Bokassa, a semnat decretul de 
constituire a celei de-a patra socie
tăți mixte dintre Republica Socialis
tă România și Republica Centrafrica- 
nă. Noua societate mixtă, „Scaromi- 
nes", iși va desfășura activitatea în 
domeniul valorificării zăcămintelor 
de minereuri, a hidrocarburilor și 
diamantelor din Republica Centra- 
fricană. '

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru industria 
radiotehnică si electronică
BERLIN 7 — Corespondentul nos

tru transmite : Zilele acestea, s-a 
desfășurat la Dresda. în R.D. Ger
mană, cea de-a 27-a ședință a Comi
siei permanente a C.A.E.R. pentru 
industria radiotehnică și electronică, 
în cadrul ședinței, au fost examina
te materiale, privind coordonarea pla
nurilor pe perioada 1976—1980 și s-a 
adoptat programul de colaborare teh- 
nico-științifică în domeniul respectiv.

La Budapesta, în memo
ria ins Petra Groza,8 avut loc 
o solemnitate, in cadrul căreia dr. 
Molnar Bela, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Popular Pa
triotic, precum și reprezentanți ai 
altor instituții au depus coroane de 
flori la placa comemorativă de pe 
strada care poartă numele eminen
tului om politic și de stat, român. De 
asemenea, a fost depusă o coroană de 
flori din partea Ambasadei române 
din Budapesta.

Comitataatal comun po- 
Iono-tasîgar, publicat la inche- 
ierea vizitei oficiale de prietenie în
treprinse in R. P. Bulgaria de către 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
arată că Stanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, și Piotr Jaroszewicz con
stată cu satisfacție creșterea intr-un 
ritm rapid a schimburilor reciproce 
de mărfuri. Părțile acordă o deose
bită atenție accelerării activității de 
dezvoltare a cooperării și speciali
zării în diverse domenii ale indus
triei.

Adunarea Națională a 
Thailandei a ad°ptat un proiect, 
de lege inițiat de guvern, care lega
lizează comerțul cu R. P. Chineză. 
Săptămîna trecută, parlamentul thai- 
landez a' hotărît înființarea Unei cor
porații comerciale de stat, destinată 
schimburilor cu țările socialiste.

Parlamentai belgian 8 
adoptat o rezoluție cerînd șefilor de 
guvern din țările membre ale C.E.E., 
care se întrunesc luni și marți la 
Paris, să adopte de urgență măsuri 
de combatere a inflației și a șoma-

jului. De asemenea, rezoluția cere 
„celor nouă" să intensifice procesul 
de realizare a preconizatei Uniuni 
Economice- și Monetare, să adopte 
fondul regional de dezvoltare și să 
elaboreze o politică comună în do
meniul energiei,

0 înțelegere privind co- 
mertal dintre M.G. și 
R.F.G. a fost parafată în urma 
tratativelor care au avut loc între 

?împuterniciții guvernelor celor două 
țări — s-a anunțat oficial în capitala 
R.D.G.

Președintele Comitetatai 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei Yasser Arafat, care se află
în vizită la Cairo, a fost primit vineri 
de președintele Egiptului, Anwar 
Sadat, și a avut convorbiri cu mi
nistrul egiptean al afacerilor exter
ne, Ismail Fahmy. Au fost abordate 
probleme privind situația actuală din 
Orientul Apropiat.

La Berlin a avut loc sesiunea 
științifică „Tradițiile și dezvol
tarea actuală a romanistica în 
R.D.G.". Au participat cadre de 
specialitate din R.D.G. Și-au a- 
dus, de asemenea, contribuția 
reprezentanți ai Academiei de 
Științe Sociale și Politice a Re
publicii Socialiste România, pre
cum și ai universităților din 
București, Cluj-Napoca și Iași.

Reuniunea liderilor Miș

DE PRETOTINDENI
• ENCICLOPEDIE PE 

FIȘE. în editura franceză Cas- 
terman apar o serie de enciclo
pedii din domenii variate, ale 
căror articole sînt. imprimate 
pe fișe — ceea ce sporește gra
dul de utilitate ca instrument 
de documentare. Cele mai re
cente apariții sînt consacrate 
picturii moderne și contempo
rane — de la impresîoniști pină 
în zilele noastre. Circa 180 de 
fișe, de cite 4 pagini fiecare, 
sint consacrate cîte unui artist 
sau. curent artistic. în primul 
caz conțin biografia artistului, 
bibliografia, citate și un text 
critic redactat de un grup de 
specialiști ; in al doilea caz pre
zentări sintetice ale trăsăturilor, 
precum și ale operelor reprezen
tative ale curentului respectiv.

• „NAUFRAGIU" TEA
TRAL. Spectacolul de vineri 
seara de la Teatrul Carlisle 
(Cumberland) din Londra s-a 
desfășurat intr-un mod original. 
Actorul David Gooderson, sin
gurul personaj al piesei pro
gramate, nu și-a pierdut citușl 
de puțin sîngele rece atunci 
cînd a constatat că stalurile 
erau complet goale. Cu un calm 
specific englezesc, a invitat cele 
două plasatoare să ia loc în pri
mul rind ; cortina s-a ridicat și 
spectacolul a fost prezentat de 
la un capăt la celălalt. De no
tat că piesa, care anterior cu
noscuse un oarecare succes, 
poartă titlul predestinat ..Nau
fragiul".

• COMETA A FOST 
REGĂSITĂ. Pierdută 
cimpul vizual al astronomilor 
in 1960, cometa Brooks, desco
perită in 1889 de astronomul a- 
merican care i-a dat numele, a 
fost de curind reperată, gratie 
calculelor savanților sovietici 
de la Universitatea din Kazan. 
Studiind traiectoria cometei, 
care a avut apariții periodice în 
sistemul nostru solar, ei au 
predeterminat in 1973, cu aju
torul ordinatoarelor, poziția sa. 
Rezultatele acestor calcule i-au 
hotărît pe specialiștii din 
S.U.A. să reia cercetările. La 
observatorul Kitt Peak astrul a 
fost reperat, cu ajutorul unui 
telescop, avind diametrul de 
2 m, exact in punctul desemnat 
de savanții din Kazan.

cării Forțelor Urmate portu
gheze s_a 'ncheiat prin publicarea
unui comunicat reafirmînd „coeziu
nea indisolubilă a forțelor armate", 
în cadrul reuniunii,, primul ministru, 
Vasco Goncalves, a expus politica 
guvernului asupra problemelor pri
vind democratizarea, decolonizarea, 
asistenta sanitară, administrația in
ternă. utilizarea forței de muncă, 
precum și asupra altor chestiuni cu 

, caracter economic și social.

Consiliul arab pentru u- 
nitate economică, în sesiunea 
care s-a desfășurat la Cairo, a adop
tat bugetul consiliului pe anul 1975. 
La ședința de închidere a fost adop
tată hotărirea privind transmiterea 
spre analiză Secretariatului general 
al consiliului a problemei cu privire 
la crearea „Pieței comune" a țărilor 
arabe.

Aniversarea bătăliei de
ta Ayacucho. Luni, vor avea
loc festivitățile prin care se aniver
sează 150 de ani de la bătălia de ,1a 
Aya.cucho, care a deschis drumul in
dependenței naționale pentru țările 
bolivariene și sanmartiniene — de
numite astfel, deoarece cucerirea ne- 
atîrnării lor naționale este strîns le
gată de campaniile militare conduse 
de Bolivar și San Martin, strălucite 
figuri ale istoriei continentului. La 
ceremonii vor participa președinți, 
premieri și alți reprezentanți ai șefi
lor de state din zonă.

Partidul de guvernământ 
din Brazilia, „Alianța Renova
toare Națională", a înaintat Congre
sului Național un proiect de lege pri
vind reglementarea activității com
paniilor multinaționale în țară.

Festivctal de muzică 
populară din țările dună
rene 8 *ncePut; vineri la Novi Sad. 
Participă aproximativ o sută de in
terpret de muzică populară din 
Iugoslavia. Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. F. Germania, România, 
Ungaria Și U.R.S S.

UNUL DIN CELE MAI IMPORTANTE DOCUMENTE DIN ISTORIA NAȚIUNILOR UNITE:

Proiectul fina! al „Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale 
statelor", apreciat de covîrșitoarea majoritate a reprezentanților celor 
138 de state membre ale O.N.U. drept unul dintre cele mai importante 
documente din istoria Națiunilor Unite, a fost dezbătut in Comitetul 
pentru problemele economice și adoptat cu o majoritate covîrșitoare 
de voturi (115 pentru, 6 contra și 10 abțineri). Proiectul va fi înaintat 
spre adoptare definitivă plenului Adunării Generale.

Acest document,. la a cărui ela
borare România a participat in 
mod nemijlocit în calitate de stat 
membru al comitetului de lucru, 
reprezintă, potrivit opiniei gene
rale, încununarea cu succes a efor
turilor perseverente depuse pentru 
a da expresie năzuințelor legitime 
ale popoarelor, vizind abolirea 
vechilor structuri ale relațiilor eco
nomice mondiale avind un caracter 
profund inechitabil, bazate pe do
minația celui mai slab de către cel 
mai puternic, și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
întemeiată pe egalitatea deplină a 
tuturor națiunilor, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpin pe resursele sale naturale, 
de a-și alege sistemul social în de
plină libertate.

Ideea elaborării Cartei drepturi
lor și obligațiilor- economice ale 
statelor — lansată de Mexic, unul 
din membrii „grupului celor 77" 
(denumire sub care este cunoscut 
grupul țărilor în curs de dezvolta
re, al căror număr real este' însă 
mult mai mare) — s-a bucurat de 
la început de sprijinul, ferm, activ 
și perseverent al României, care a 
participat prin propuneri concrete, 
sugestii și idei la toate fazele pro
cesului de negociere, dezbatere și 
elaborare a acestui important do

cument. Un ecou deosebit a stîrnit, 
în aceste zile, in rindul participan- 
ților Ia dezbateri, al covirșitoareî 
majorități a membrilor O.N.U., 
programul amplu in zece puncte 
prezentat la Congresul al XI-lea 
al P.C.R. de tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, in vederea instaurării 
noii ordini economice și politice 
internaționale, apreciat, pe bună 
dreptate, ca o nouă și puternică 
dovadă a poziției active a Româ
niei socialiste, a înaltei sale res
ponsabilități pentru destinele ome
nirii.

Carta începe prin a prezenta, în 
partea sa introductivă, obiectivele 
majore urmărite : prosperitatea și 
progresul tuturor statelor, cu aten
ție deosebită față de cele neindus
trializate, asigurarea securității e- 
conomice colective, întărirea instru
mentelor cooperării economice in
ternaționale pe multiple planuri, 
ca mijloc de consolidare a păcii și 
securității întregii lumi.

în primul capitol al cartei sînt 
înscrise principii fundamentale pe 
care trebuie bazate relațiile econo
mice și politice dintre state, între 
care suveranitatea, neagresiunea, 
integritatea teritorială, coexistența 
pașnică, avantajul reciproc, regle
mentarea pe cale pașnică a conflic
telor, inadmisibilitatea tendințelor

de hegemonie sau creării de sfere 
de influență.

O deosebită importanță prezintă 
capitolul doi al cartei, intitulat 
„Drepturile și obligațiile economice 
ale statelor", care începe prin a su
blinia că „fiecare stat are dreptul 
suveran și inalienabil de a-și alege 
singur atît sistemul economic, cît 
și sistemele politic, social și cultu
ral, în conformitate cu voința po
porului său, fără intervenție din 
afară, presiuni sau amenințări". S-a 
remarcat aci unitatea de vederi in 
care reprezentanții statelor neali
niate și ai celor socialiste se pro
nunță in sprijinul prevederilor vi
zind recunoașterea suveranității 
statelor asupra resurselor și bogă
țiilor lor naturale și dreptul de a 
reintra in posesia lor prin naționa
lizare în cazul in care au fost în
străinate — prevederi care, în 
schimb, au suscitat opoziția și a- 
mendamente ale reprezentanților 
unor țări occidentale.

Un accent deosebit se pune în 
cartă pe egalitatea juridică a sta
telor, pe dreptul lor de a participa, 
ca membri egali ai comunității in
ternaționale, in mod deplin și e- 
fectiv, la procesul de dezbatere, ne
gociere și adoptare a hotărîrilor 
privind soluționarea problemelor e- 
conomice, financiar-valutare și co
merciale internaționale, obligația de 
a contribui la eforturile pentru 
creșterea, extinderea și liberaliza
rea comerțului mondial și facilita
rea bunăstării popoarelor, și in spe
cial a celor din țările neindustria
lizate.

Subliniind interdependența pro-

decolonizării, democratizării vieții 
internaționale și destinderii, carta 
cere statelor să acționeze pentru 
eliminarea definitivă a colonialis
mului, neocoloniaiismului, apart
heidului, discriminării rasiale, a tu
turor formelor de agresiune, ocu
pație și dominație străină și relevă 
datoria lor „de a promova realiza
rea dezarmării generale și totale 
sub un strict control internațional 
și utilizarea resurselor eliberate 
prin măsuri efective de dezarmare 
pentru progresul economic și social 
al țărilor, alocind o substanțială 
parte din aceste resurse pentru ne
voile de dezvoltare ale statelor ne
industrializate".

Carta se încheie prin evidenție
rea responsabilității comune a sta
telor membre ale organizației de- 
curgind din necesitatea protejării 
și conservării mediului uman, in
tre care a bogățiilor mărilor și o- 
ceanelor, avîndu-se in vedere, in 
primul rind, nevoile speciale ale 
țărilor .în curs de dezvoltare.

Majoritatea covîrșitoare a repre
zentanților statelor membre s-au 
pronunțat pentru adoptarea cariei 
ca un important pas înainte — de
sigur, de natură principială — în 
marea operă de așezare a temeliilor 
unei noi ordini economice interna
ționale. Este o operă de însemnă
tate istorică, la a cărei materializa
re România socialistă este hotărită 
să își aducă, cu aceeași consecvență 
ca și pină acum, întreaga ei con
tribuție.

. C. ALEXANDROAIE

Agendă economică internațională

• TRUFELE SI DOLA
RII. Trufa, tubercul subteran 
care formează receptaculul unor 
ciuperci, este considerată ca 
..diamantul bucătăriei". Nu este 
de aceea de mirare că recenta 
descoperire a unei întinse zone 
de trute a stîrnit un miraj si
milar cu cel al ..căutătorilor de 
aur" de pe vremuri. După ce 
un botanist dinustatul Oregon 
(S.U.A.) a anunțat ei' a identi
ficat trufe comestibile în regiu- . 
nea Santa Rosa din nordul Ca
liforniei, la.San Francisco s-a 
constituit imediat un consorțiu 
financiar care a achiziționat 
drepturile de colectare a aces
tor .delicatese pe o regiune de
6 000 de hectare. Dat fiind că 
trufele se descoperă cu ajutorul 
clinilor sau al porcilor, s-au 
închiriat, .totodată, — cu 300 de 
dolari de cap — ciini de rasă 
italiană care adulmecă trufa de 
la 100 metri distanță. Consor
țiul speră că „diamantele bu
cătăriei" vor aduce dolari grași.

• O , INTERESANTĂ 
DESCOPERIRE. zona 
Kudakadumala, din statul in
dian Kerala, a fost descoperită 
o galerie subterană decorată cu 
desene rupestre executate de 
oameni din epoca preistorică. 
Potrivit aprecierilor specialiști
lor indieni, galeria reprezintă 
in sine o construcție de tip me
galitic și datează din cel de-al " 
X-lea mileniu î.e.n. Desenele 
din sistemul de peșteri comu
nicante care formează galeria 
reprezintă dansatori, vinători, 
animale sălbatice și niște linii
cu o semnificație necunoscută, 
despre care se crede că sint 
semne magice. Unele dintre a- 
ceste desene sînt foarte asemă
nătoare' cu cele din anumite 
construcții megalitice aflate in 
statele Karnataka și Mahdya- 
Pradesh. Acest fapt i-a dus pe 
cercetătorii indieni la concluzia 
că. in timpuri străvechi, exis
tau contacte între locuitorii din 
părțile centrală și sudică ale 
actualului teritoriu indian.

• NAȚIONALIZAREA INDUS
TRIEI FIERULUI ÎN VENEZUE
LA. — -Șeful statului venezuelean, 
Carlos Andres Perez, a anunțat, 
sîmbătă, în mod oficial, la Caracas, 
naționalizarea industriei fierului. 
Această hotărire — a precizat pre
ședintele Perez — va deveni efec
tivă începînd de la 1 ianuarie, anul 
viitor.

O ECONOMISIREA ENERGIEI 
ÎN FRANȚA. — Buletinul oficial 
francez din 7 decembrie a publi
cat o serie de reglementări meni
te să asigure economisirea consu
mului de energie in Franța. Se in
terzice iluminatul interior ai unor 
categorii de întreprinderi și insti
tuții in afara programului lor de 
lucru. Se mai prevede, de aseme
nea. scoaterea din funcțiune, intre 
orele 22 și 7 dimineața, a anunțu
rilor publicitare și a decorațiuni- 
lor luminoase, precum și a insta
lațiilor pentru iluminarea vitrine
lor comerciale, admițîndu-se excep
ții doar în anumite zile de sărbă
toare.
• RECESIUNEA ÎN S.U.A. — 

Perioada de recesiune prin care 
trece în prezent economia ameri
cană ar urma să se prelungească 
pină la mijlocul anului viitor. în- 
registrind un procent al șomajului 
de peste 7 la sută în rindul popu
lației active — a apreciat princi
palul consilier în problemele eco
nomice al Casei Albe, Alan 
Greenspan. în cursul unei întreve
deri cu presa. Numărul șomerilor 
a atins 6 milioane în cursul lunii 
noiembrie, a relevat Greenspan. El 
a subliniat totuși că o ușoară în
cetinire a ritmului inflației se În
registrează in Statele Unite.

O ȘOMAJUL ÎN R.F.G. — în 
luna noiembrie, numărul șomerilor 
din R.F.G. s-a ridicat la aproape 
800 000 — a anunțat, vineri, pre
ședintele Oficiului federal al mun
cii, Josef Stingi. Aceasta reprezin
tă o . creștere de 18,9 la sută în 
comparație cu luna octombrie. De 
asemenea, numărul șomerilor par
țiali a atins un nivel record — de 
461 000 oameni, relatează agenția 
D.P.A.

O ÎN SPRIJINUL COMPANIEI 
„LEYLAND". — Guvernul britanic 
va acorda sprijin financiar concer
nului „Leyland" — cel mai mare 
producător de automobile din Ma
rea Britanie — pentru ca acesta să 
poată face față gravei crize finan
ciare cu care este confruntat — a 
anunțat, in Camera comunelor, mi
nistrul economiei, Anthony Wedg
wood Benn.
• RATA INFLAȚIEI. - în me

morandumul lunar dat publicității 
vineri, la Washington, de către 
Fondul Monetar Internațional se 
arată că pe primul Ioc in lume in 
ce privește ritmul de creștere a 
inflației se situează Japonia, unde 
rata inflației se ridică Ia 25.8 la 
sută. Ea este urmată de Italia ~ 
20,3 la sută. Marea Britanie — 17 
la sută. Danemarca — 16.6 la sută. 
Belgia — 15.9 la sută. Franța — 
14,7 la sută. în Statele Unite rata 
inflației este în nrezent de 12.2 la 
sută, iar în Canada de 11.6 la sută.
• DEFICITUL BALANȚEI DE 

PLĂȚI A ITALIEI. - In primele 
zece luni ale acestui an. acest de
ficit s-a ridicat la 3138,9 miliarde 
lire, s-a anunțat oficial la Roma.

• MINICALCULATOR. 
Un grup de ingineri japonezi a 
realizat o mașină electronică de 
calcul super-miniaturizată, care 
a putut fi plasată in corpul 
unui stilou de dimensiuni obiș
nuite. Minicalculatorul — care 
poate realiza cele patru opera
țiuni aritmetice elementare, ex
tragerea de rădăcini pătrate și 
calcularea de procente — este 
manevrat cu ajutorul unui inel 
rotativ și al unui buton termi
nal, iar rezultatele calculelor 
apar in dreptul unei deschiză
turi acoperite cu o lentilă mă
ritoare. Lungimea stiloului- 
calculator este de 15 centimetri, 
iar grosimea sa — de 1,4 centi
metri.

• POPULAJIA R. P. 
POLONE a ajuns in prezent 
la peste 33,7 milioane de locui
tori. Circa 19 milioane s-au 
născut in anii puterii populare. 
Potrivit estimărilor, în anul vii
tor populația țării va depăși 
cifra de 34 de milioane.

• RECORD IN CAPTI
VITATE. Tigresa Benga, pen
sionară a Grădinii zoologice 
din orașul Rostock (R.D.G.), a 
născut pentru a treia oară 
consecutiv' cinci tigrișori, a- 
ceasta dună ce. cu patru ani în 
urmă, născuse... șapte. Pină a- 
acum. Benga a născut 22 de pui 
în captivitate, ceea ce reprezin
tă un record pentru toate gră
dinile zoologice din lume.
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