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MILITĂM PENTRU 0 NOUĂ
ORDINE ECONOMICĂ

Sarcinile economice concrete, pe care comuniștii, colectivele din întreprinderi 
trebuie să le îndeplinească în aceste zile sînt deosebit de complexe. Răspunzînd 
chemării Congresului al XI-lea al P.C.R., îndemnului adresat nafiunii de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, organizațiile de partid din unitățile economice, comite
tele județene, municipale și orășenești de partid desfășoară în prezent o intensă 
activitate politico-organizatorică în fiecare întreprindere în vederea realizării unor 
însemnate sporuri suplimentare de producție — acolo unde planul este înfăptuit — 
recuperării grabnice a restanțelor la unele sortimente — în unitățile în care există 
rămîneri în urmă — și asigurării unei bune pregătiri a producției anului viitor. Aces
tea sînt sarcinile primordiale, imediate ale colectivelor de oameni ai muncii și 
pentru înfăptuirea lor trebuie să se lucreze la nivelul posibilităților maxime ale în
treprinderilor, astfel ca fiecare zi să marcheze rezultate cît mai mari în producție. 
Prin întreaga activitate politico-educativă și organizatorică pe care o desfășoară — 
în strînsă conlucrare cu conducerile administrative, cu comitetele și consiliile oame
nilor muncii, cu cadrele de specialiști din centrale și ministere — organele și orga
nizațiile de partid trebuie să acționeze ca adevărate „state majore" ale luptei pentru 
realizarea optimă a sarcinilor economice, să se afirme ca o puternică forță dinami
zatoare a colectivelor din întreprinderi și de pe șantiere, pentru încheierea cu deplin 
succes a anului economic 1974, concomitent cu pregătirea judicioasă a producției 
anului viitor — cerințe și condiții hotărîtoare ale devansării cincinalului.

Șl POLITICĂ MONDIALĂ Sclnteia** adresează comitetelor județene de partid trei întrebări privind:IV

Congresul al XI-lea al P.C.R., ac- 
ționînd in spiritul unei înalte res
ponsabilități față de interesele vitale 
ale poporului român, față de desti
nele umanității, a făcut o analiză 
aprofundată a dezvoltării istorice 
contemporane, a celor mai im
portante și acute probleme care pre
ocupă omenirea, relevînd căile de 
soluționare a lor în concordanță cu 
interesele popoarelor. în acest con
text, în Raportul 
Comitetului Cen
tral prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în 
Programul parti
dului a fost acor
dată o atenție 
deosebită creării 
unei noi ordini e- 
conomice și poli
tice mondiale, ce
rințelor esențiale 
ale înfăptuirii a- 
cestui deziderat 
major al contem
poraneității. în 
lumina documen
telor Congresului, 
instaurarea unei 

,jnoi ordini econb- 
mice și politice in- 

'ternaționale, care - ■<> 
să ducă Ia lichi
darea inechități
lor existente în repartizarea avu
țiilor lumii, la înlăturarea prăpasiici 
dintre .țările bogate și țările sărace, 
la o colaborare rodnică intre state 
in vederea dezvoltării armonioase a 
tuturor popoarelor, constituie un im
perativ arzător, de a cărui transpu
nere în practică depind, în mod 
esențial, progresul general, pacea și 
securitatea omenirii.

Atingerea acestui obiectiv decurge 
din înseși problemele de o complexi
tate și acuitate, fără precedent, care 
confruntă în prezent omenirea. Siste
mul capitalist se află — așa cum se 
subliniază în documentele Congresu
lui — la începutul unei noi faze a cri
zei sale generale, care cuprinde toate 
sferele vieții sociale și afectează, 
într-o măsură sau alta, toate continen-

tele. Contradicțiile acestui sistem au 
fost considerabil accentuate în ultima 
vreme de urmările crizei energetice, 
ale celei de materii prime și valu- 
tar-financiare. Documentele Congre
sului al XI-lea subliniază, pe drept 
cuvînt. că cele mai stringente pro
bleme ale lumii de azi sînt strîns 
legate de fenomenul de subdezvol
tare, de existența și adîncirea de
calajelor în domeniile industriei,

„Astăzi, mai mult ca oricînd, viitorul
omenirii este legat nemijlocit de realizarea unei 
politici noi, a unei noi ordini economice și 
politice, de respectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi liber pe destinele sale, de a-și făuri viața 
așa cum dorește, fără nici un amestec din afară".

. I'. NLCOLAE CEAUȘESCU

tehnologiei, științei, culturii dintre 
țările dezvoltate și cele slab dezvol
tate, de împărțirea lumii în țări bo
gate și țări sărace. Constituie, in
tr-adevăr, o realitate tragică faptul 
că ‘ țările subdezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, în care trăiește 
2/3 idin populația planetei și care 
contribuie in proporție de 80—85 la 
sută la resursele utilizate pe plan 
mondial, nu participă decît în pro
porție de șapte la sută la producția 
industrială și de 35 la sută la pro
ducția agricolă mondială. Drept ur
mare, raportul dintre venitul anual 
pe locuitor în aceste țări și cel din 
țările avansate este de 1/13 în medie 
și chiar de 1/30 dacă se consideră 
polii celor două categorii de țări. 
Așa se face că, în timp ce așa-nu-

mita „societate de consum" a deve
nit o societate a risipei de bunuri 
materiale, în regiuni care însumează 
jumătate din suprafața planetei 
domnesc sărăcia, foametea, bolile, 
neștiința de carte, lipsesc cele mai 
elementare condiții de muncă și de 
viață. Consecințele subdezvoltării 
sînt adine resimțite nu numai de 
populația țărilor rămase în urmă ; 
menținerea și adîncirea decalajelor, 

constituind un 
factor de îngus
tare a pieței mon
diale, afectează 
evoluția economi
că generală, cre
ează — așa cum 
o dovedesc înseși 
fenomenele actu
ale — grave de
zechilibre, o si
tuație de prpfun- 
dă criză economi
că, ce cuprinde 
In măsură cres- 
cîndă țările in
dustrializate, ge
nerează animozi
tăți, neîncredere 
și conflicte, cu 
riscuri imprevizi
bile pentru soar
ta păcii.

Lichidarea 
dezvoltării 
problemă de

în secția cazangerie a întreprinderii 
mecanice de utilaj chimic din 

București
Foto : 8. Cristian

a îndeplinirea integrală a planului a Sprijinul organelor
economice centrale a Pregătirea producției anului 1975

Azi răspund secretari ai comitetelor județene de partid 
Hunedoara, Buzău și Teleorman

k

sub- 
con- 
carestituie. așadar, o 

depinde însuși viitorul omenirii, re
prezintă o necesitate obiectivă a 
progresului general, inclusiv al țări
lor avansate.

Problema eliminării decalaje
lor este strîns legată .. de pro
blema la tel de acută a dezarmării. 
Ce poate constitui o absurditate mai 
crasă decît faptul că, în timp ce per
sistă asemenea situații grave, conti
nuă să se verse în butoiul fără fund 
al cursei înarmărilor suma fabuloa
să de 270 miliarde de dolari anual ?

La întrebarea — care este cauza 
primară, fundamentală a tuturor a- 
cestor racile ? — documentele Con-
(Continuare în pag. a IV-a)

arăturile adinei
BACÂU (Redacția ziarului 

„Steagul roșu"). Folosind cu 
maximă eficiență forțele și 
mijloacele puse la dispoziție 
de către S.M.A., cooperati
vele agricole din județul Ba
cău au terminat executarea 
arăturilor adinei pe întreaga 
suprafață prevăzută de 62 000 
hectare. Au fost asigurate 
astfel condiții bune pentru 
obținerea unor recolte spo
rite la culturile care se insă- 
mînțează in primăvară. în
cheind această lucrare, coo
peratorii, mecanizatorii și 
ceilalți oameni ai muncii din 
agricultură și-au onorat an
gajamentul asumat în între
cerea socialistă punînd ast
fel bazele obținerii unei re
colte bogate în anul viitor, 
în continuare, toată atenția 
se acordă executării lucrări
lor în vii și livezi, precum 
și fertilizării unor suprafețe 
cit mai mari de teren.
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Creația militantă
și educarea creatorilor

elaborată și 
în unanimi- 

i fundamen-
A fost i 

adoptată i 
tate Carta 
tală a prezentului și 
viitorului patriei, Car
ta ideologică funda
mentală care stabileș
te liniile directoare ale 
activității partidului 
pentru fortificarea și 
asigurarea înaintării 
României spre comu
nism. In Raportul pre
zentat, secretarul ge
neral al partidului 
subliniază că această 
Cartă, Programul par
tidului, este, în ultimă 
instanță, un rezultat al 
ridicării geijerale a ni
velului politico-ideo
logic al comuniștilor 
din România. Potrivit 
acestui vizionar Pro
gram de lungă dura
tă, nouă, creatorilor 
de artă, ne revine sar
cina de a da la iveală 
opere de valoare, fără 
a ne precupeți munca 
și talentul, opere care 
să redea în forme cit 
mai variate, specifice 
artei, preocupările, nă
zuințele și aspirațiile 
poporului, . încrederea 
nestrămutată în ziua 
de mîine, în viitorul 
comunist, pătrunse de 
umanism revoluționar 
și optimism social.

Pentru a crea ase
menea opere care să 
slujească poporul, a- 
jutindu-1 să privească 
mereu înainte, opere 
care să-și aducă din 
plin contribuția la e- 
dificarea societății so- . 
cialiste 
dezvoltate, 
rea și 
conștiinței socialiste și 
care să nu lase nimic 
de dorit din punct de 
vedere artistic, pentru 
a avea garanția înfăp. 
tuirii lor în așa fel in
cit să' se poată afirma 
nu numai pe plan na
țional, ci și pe plan in
ternațional, impunin-

multilateral 
la forma- 

promovarea

du-și prezența In ma
rile confruntări de 
idei ale lumii con
temporane, se cere din 
partea noastră, pe lin
gă o muncă susținută 
și bine organizată, e- 
fortul de a folosi în 
mod creator, în mod 
revoluționar fiecare 
fărîmă de gîndire.

Căci numai dezvol- 
tînd în permanență 
spiritul revoluționar 
militant, respingînd în 
mod categoric tot ce 
nu mai corespunde 
noilor condiții istori-

însemnări 
de Virgil 

TEODORESCU

co-sociale, tot ce este 
vetust, placid, imprac
ticabil, dezavuînd i- 
nerția și reflectînd în 
operele noastre reali
tatea înconjurătoare in 
necontenită mișcare, 
încărcată de valențele 
noului, în centrul că
reia stă 
structor al noii 
duiri în absolută 
terdependență cu 
menii săi, vom parti
cipa la activitatea na
țiunii de făurire a pro
priului său destin, a 
propriului său viitor 
liber.

Trebuie abolită uni
formizarea, care este 
aliatul principal al 
stagnării, știut fiind 
că gîndirea care își în
sușește în mod temei
nic metoda de inves
tigare a materialismu
lui dialectic și istoric 
se caracterizează prin 
originalitate, prin a- 
flarea de noi și noi 
date în vederea solu
ționării. In sens revo
luționar, a stărilor de

omul con- 
orin- 

in- 
se-

fapt impuse de viața 
soțială, a preocupări
lor epocii 
trăim.

Efortul 
creatorilor 
este de a ne educa în 
primul'rînd pe noi, de 
a rezolva problema in- 
divid-societate, stabi
lind un acord perfect 
țntre necesitatea inte
rioară și cea exterioa
ră, între aspirațiile in
dividului și ale colec
tivității, un acord Care 
nu înseamnă rezolva
rea pur și simplu, la 
rece, a unei ecuații, ci 
profundă înțelegere, 
înțelegere organică și 
participarea activă.

„Să nu uităm, spu
ne tovarășul 
Ceaușescu in 
prezentat la 
sul al XI-lea 
dului, că și 
de azi au nevoie să fie 
educați, pentru a se 
putea ocupa de educa
ția altora".

Iată, deci, că în lu
mina istoricelor docu
mente ale Congresului 
al XI-lea se impune 
ca uniunile de creație, 
implicit Uniunea scrii
torilor, organizațiile 
de partid să desfășoa
re o activitate politi- 
co-ideologică mai sus
ținută, determinînd un 
adine spirit de res
ponsabilitate politică, 
integrarea intr-o con
știință unică a exigen
țelor profesionale și 
cetățenești, militind 
pentru însușirea acti
vă de către toți crea
torii de literatură și 
artă a adevărului fun
damental și îndelung 
verificat potrivit că
ruia finalitatea social- 
politică a operei, în
cărcătura și sensul u. 
manist socialist repre
zintă criteriul suprem 
și chezășia perenității 
sale.

în care
nostru, al 

de artă.

. Nicolae 
Raportul 
Congre- 

al parti- 
creatorii

Colectivul întreprinde
rii textile „Dacia" din Ca
pitală s-a angajat să în
cheie actualul cincinal 
în patru ani și patru luni. 
Aceste zile de decembrie 
ar corespunde, deci, u- 
nor zile însorite din mal 
'75. Așadar, oameni har
nici, stăruitori, și-au 
creat o primăvară a lor. 
Și-apoi, aceiași oameni, 
ca-n orice primăvară a- 
devărată, s-au apucat de 
sădit pomi; Au fost săpa
te patru sute de gropi 
pentru puieți în cartierul 
„Pajura". O sută în 
curtea uzinei. Luna mai 
va începe aici cu pomi 
înfloriți și cu multe, mul
te tufe de trandafiri.

Imaginea hărniciei a- 
cestui colectiv ar putea 
fi sintetizată în cîteva 
cifre : pină la sfirșitul lui 
decembrie, aici se va rea
liza o producție suplimen
tară in valoare de vreo 
douăsprezece milioane 
lei ; în anul ce vine se 
va trece la o reînnoire a 
produselor în proporție de 
80 la sută ; modelele pen
tru noile produse au și 
fost executate... „Dacia" 
este o întreprindere cu 
tradiție in industria noas
tră textilă — totuși, pînă 
să se-ajungă. la aceste 
rezultate spectaculoase, 
a fost nevoie de timp 
și de mari eforturi pen
tru pregătirea profesio
nală și politică a oame
nilor ; mai exact, pen
tru închegarea colectivu
lui.

Lucrează la „Dacia" 
multe filatoare și țesă
toare cu o vechime de 
15-20 de ani — în majo
ritate femei din cartiere
le „Pajura" și „Bucureș
tii Noi", care aici 
prins meseria și 
vor să iasă la 
„Dacia" a fost și 
mîndria acestor 
— și tinerii sînt 
mâți să-și caute 
tot aici. Rada j

că ; amîndouă au deve
nit propagandiste în rîn
dul tinerilor, pentru 
vedea angajați 
cia“. Tineretul 
nevenit aici și 
cu multă grijă, 
se putea integra în timp 
scurt, fără prea multe e- 
zitări păgubitoare, în- 
tr-un colectiv puternic — 
și care nu îngăduie in
diferența, nechibzuiala. 

se-ntimplă cu.

a-i 
la „Da- 
este bi- 
îndrumat 
pentru a

vor rămlne sau nu în în
treprindere ?! Seriozita
tea cu care se fac anga
jările aici, la „Dacia", a 
condus la evitarea fluc
tuației de cadre în sec
toarele importante — fi- 
latură-țesătorie, finisaj, 
mecano-energetio.

— Deocamdată, situații 
dificile se mai ivesc doar 
la transportul intern, ne 
spune ing. Maria Bucur, 
locțiitor al secretarului

ta „Dacia
e primăvară
în decembrie

în județul Buzău au fost Încheiate arăturile de toamnă. Se ară, in continuare, 
capetele de tarla, terenurile care au fost ocupate cu vii bătrine și părăginite 
etc. Fotografia a surprins un asemenea aspect de la cooperativa agricolă din 
Zărnești, unde mecanizatorii de la S.M.A. Poșta Cîlnău trăgeau ultimele brazde

i au de- 
de-aici 
pensie, 
rămîne 

cartiere 
Indru- 
rostul 

Drăghia 
este considerată o vete
rană a secției filatură ; 
Cașu Florica a sărbătorit 
și ea vreo 17 ani de mun-

angajați — din Capitală 
ori din provincie, absol
venți de școli profesiona
le, de licee teoretice sau 
cu mai puțină pregăti
re, dornici să învețe me
seria la locul de muncă 
— aflu de la Galan Ro
dica, secretara comitetu
lui U.T.C. : după întoc
mirea unor' forme la ser
viciul personal, noii an
gajați sînt conduși în în
treprindere, prezentați 
șefilor de echipă, briga
dierilor, șefilor de sec
ții ; chiar din prima zi 
ei se bucură de spriji
nul colectivelor de „prie
teni ai noului angajat" ; 
după douăsprezece zile 
sint prezentați directoru
lui întreprinderii. Nu este 
vorba de o întrevedere 
strict protocolară, ci de 
discuții, de hotărîri. Noii 
angajați sînt îndemnați 
să-și spună părerea și 
să-și anunțe hotărîrea i

comitetului de partid. O 
intîrziere de numai ci- 
teva minute in acest sec
tor poate duce la pertur
bări în secțiile întreprin
derii. „Chiar așa ? 1 Doar 
nu arde 1“ se află în trea
bă cite un isteț. Dar sînt 
și-n acest sector destui 
oameni buni și există do
vezi că lucrurile se vor 
îndrepta curînd.

Aș vrea să vorbesc des
pre un insucces 
tind că se poate 
liniștit și despre
cese, cînd avem de-a face 
cu o întreprindere frun
tașă...). în toamna aces
tui an s-a desfășurat aici 
un concurs al mîinilor 
măiestre — cîștigat de 
vreo șase muncitoare des
toinice. Faza pe Capita
lă a concursului a fost 
depășită cu bine. Dar la 
Sibiu, la faza pe țară, 
nici una din cele șase n-a 
obținut vreo distincție

(soco- 
vorbi 

insuc-

deosebită. O tnfringere ? 
Aici, la „Dacia", nimeni 
n-a pomenit despre in- 
fringeri, ci despre alt
ceva, mai important : că 
există astăzi în întreaga 
țară multe mîini măies
tre, care ne fac cinste. 
Și n-ar fi de mirare ca 
vreuna dintre premiante 
să fi-nvățat meseria tot 
la „Dacia". In momentul 
de față, aici sînt în pre
gătire cadre de filatoare, 
țesătoare, maiștri etc. — 
pentru întreprinderile si
milare din Buzău, 
xandria, Pucioasa, 
trița-Năsăud. De la 
la an, concursul mîinilor 
măiestre va fi tot mai di
ficil. A te califica în fi
nala pe țară la un aseme
nea concurs este un suc
ces. A nu obține nici un 
premiu nu înseamnă însă 
o infrîngere.

„Asta este. Avem tineri 
minunați 1“ îmi spune 
Galan Rodica, secretara 
comitetului U.T.C. Dînsa 
ar dori ca într-o Însem
nare de două-trei pagini 
să fie amintite zeci de 
nume. Cei rămași pe din
afară — sigur că nu 
s-ar supăra. Insă merită, 
merită din plin. Dacă nu 

«se poate să-i înșir pe toți, 
să mă refer măcar la or
ganizația de bază nr. 4, 
cea mai activă și în pro
ducție și la muncă pa
triotică. Secretara orga
nizației e^te o țesătoare 
fruntașă, Floarea Floarea, 
în vîrstă de numai două
zeci de ani. Apoi, să n-o 
uit pe Ecaterina Grigore, 
filatoare, pe șefa secției 
finisaj, inginer chimist 
Elena lonescu. Sînt, apoi, 
cîțiva băieți buni de la 
mecano-energetic — Petre 
Stefan, Gheorghe Vasile, 
uteciști primiți în rîndul 
membrilor de partid.

Repetăm, este destul de 
greu să faci diferen
țieri între membrii unui 
colectiv unit. Munca 
unit pe toți. Pentru 
munca 
va da 
Roade

Ale- 
Bis- 

an

i-a 
că 

aceasta a dat și 
roadele așteptate, 

pentru toți.

Nicolae TIC

y
U A U

• •• brașov: Rezultate
— Sînteti dimineața acasă, bine. 

Altfel nu mai insistați, că nu vă ser
vim.

Replica de mai sus, adresată lo
catarului D. Munteanu, din str, Bur- 
dujeni nr. 1. Bl. A 12, ap. 65, din 
Capitală, de către un lucrător al 
I.C.R.A.L.-ului, venea să pună ca
păt dialogului la care asistasem. 
Despre ce era vorba ?

— Am solicitat înlocuirea unei ba
nale garnituri la instalația sanitară 
din apartament — ne explică cetă
țeanul în cauză — numai că eu ce
ream meseriașului să vină după-a- 
miaza (pentru că dimineața sînt, fi
rește. la serviciu), iar el susținea că 
nu are program decît dimineața. Or, 
ca și mine, majoritatea cetățenilor 
sînt dimineața la serviciu și normal 
ar fi ca programul I.C.R.A.L.-ului să 
tină cont de această situație, adică 
să fie alcătuit în funcție de cerin
țele clienților și. nu după cum de
cid organizatorii.

Cazul de fată — dincolo de si
tuația concretă prezentată — aduce 
în discuție o problemă mult mai ge
nerală. și anume : în ce măsură orga
nizatorii de servicii publice — de 
toate categoriile — consultă opiniile 
cetățenilor cînd adoptă decizii de 
interes obștesc, astfel ca rețeaua u- 
nitătilor prestatoare să răspundă cît 
mai corespunzător cerințelor publi
cului larg. Mai multe situații, cu
noscute de noi la fata locului, con
duc la aceleași concluzii.

...în noul cartier al orașului Sf. 
Gheorghe — cu peste 10 000 de lo
cuitori — funcționează în prezent un

singur complex meșteșugăresc. Fi
resc ar fi fost — dat fiind deficitul 
de spatii — ca atît amplasarea com
plexului, cît și stabilirea profilelor 
de activitate a unităților înființate 
aici șă aibă în vedere soluțiile cele 
mai corespunzătoare interesului ce
tățenesc. Cum s-a procedat in reali
tate ? Complexul a fost amplasat 
tocmai în cel mai îndepărtat punct

proape 3/4 față de necesar (In tot 
cartierul neexistînd nici măcar o u- 
nitate de lăcătușerie sau de repa
rat obiecte de uz casnic, nici o spă
lătorie rapidă sau centru de lenje
rie, nici un atelier de optică sau de 
marochinărie), organizatorii servicii
lor publice <Jin zonă au amplasat în 
noile complexe (acolo unde se pu
teau Înființa unitățile care lipsesc în

Servicii care servesc pe cetățeni, 
sau cetățeni care servesc... serviciile ?

al cartierului, intr-una din extremi
tățile sale, acolo de unde începe 
cîmpul viran (deși exista posibilita
tea amplasării construcției respecti
ve în mijlocul cartierului). Despre 
profilul complexului ce să mai vor
bim ! Aproape o pătrime din spa
țiul de servire este ocupat de uni
tăți de desfacere, deși comerțul mai 
are în cartier suficiente unități. Că 
soluția respectivă este neratională ț> 
dovedește faptul că unitățile de aici 
stau mai mult goale, fără clienți, in 
timp ce pentru servicii de strictă ne
cesitate locuitorii cartierului sînt ne- 
voiti să se deplaseze tocmai in cen
trul orașului.

...O situație similară se întîlnește 
și în cartierul Balta Albă din Ca
pitală. Deși aici există în prezent un 
deficit de spatii de servire de a-

prezent) nici mai mult nici mai pu
țin de... 13 restaurante și bodegi (1 I). 
Oare așa au vrut cetățenii, așa au so
licitat clienții unităților de servire î 
Nici vorbă 1 Așa s-a hotărît, fără ca 
— aveam să aflăm ulterior 
rerile cetățenilor să ti 
consultate.

...Am colindat nu de 
mai multe ateliere ale

pă-
fost măcar

mult prin 
cooperației 

meșteșugărești și de consum din ju
dețele Teleorman și Covasna, incer- 
cînd să comandăm diverse obiecte 
de uz curent : o mapă, o pereche de 
pantofi, un recamier. Dar. cu toate 
că am irosit mai bine de două zile, 
intrind in aproape 30 de unități, co
menzile nu ne-au fost primite. De 
ce ? Pentru că modelele solicitate de 
noi nu se încadrau în șabloanele a- 
telierelor. „Ori comandați după mo-

delele noastre — ni s-a spus — ori 
nu vă primim comanda". Desigur, ni
meni nu pretinde ca unitățile de 
servire să execute lucrări care le 
depășesc din punct de vedere teh
nic sau care necesită materiale deo
sebite. Dar cînd e vorba de lucrări 
obișnuite, de modele care nu obli
gă la nici un efort tehnic sau la o 
aprovizionare aparte, acest argument 
nu poate fi invocat — și în acest caz 
ridieîndu-șe întrebarea : cînd s-a 
stabilit profilul fix, tiparul rigid al 
serviciilor unităților au fost consul
tați cetățenii ?

Aspectele prezentate nu sînt desi
gur noi, necunoscute de organizato
rii serviciilor publice. Dacă am re
venit asupra lor — și exemplele ar 
putea 
tru a 
sitate 
nici o 
rețelei 
de neînsemnată ar fi ea în aparen
ță — nu trebuie luată fără cunoaș
terea prealabilă a opțiunilor publi
cului. Fie că e vorba de programul 
unităților, de amplasarea lor. de pro
filul sau modul lor de lucru, de ab
solut orice alt detaliu organizatoric 
— este necesară consultarea cetățe
nilor interesați. Experiența bună a 
organizatorilor de servicii care pro
cedează astfel — organizînd întilniri 
și consultații cu cetățenii, sondaje și 
teste" în rîndul populației — poate 
și trebuie să fie larg promovată.

continua — am făcut-o pen- 
sublinia încă o dată o nece- 
elementară, dar obligatorie : 
măsură privind organizarea 
de servicii publice — oricît

Mihai IONESCU

prestigioase în producție
e Colectivul întreprinderii de 

din Brașov a 
succes deosebit : 

anual la

autocamioane 
raportat un 
realizarea planului 
montarea autocamioanelor echi
pate cu motoare Diesel și, o- 
dată cu aceasta, recuperarea in
tegrală a restantelor la aceste 
produse, 
premisa 
vederile 
bine de 
sel. Demn de subliniat este 
tul că pînă la această oră în
treprinderea brașoveană a pro
dus un număr de 16 000 auto
camioane echinate cu motoare 
Diesel de 135 și 215 CP.

o Colectivele de pe șantierele 
întreprinderii de construcții in- 
dustriale-montaje Brașov au în
deplinit la 10 decembrie sarci
nile planului de producție pe 
întregul cincinal. Prin obținerea 
acestui succes se asigură reali
zarea unui volum suplimentar 
de lucrări de construcții-montaj 
în valoare de 800 milioane lei. 
Cu acest prilej constructorii au 
adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu o 
telegramă exprimînd angaja
mentul de a contribui la reali
zarea înainte de termen a sar
cinilor decurgînd din progra
mul de investiții.

Se creează 
realizării, peste 
planului anual, a 
500 autocamioane

astfel 
pre- 
mai 

Die- 
fap-
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TapițerieTapițerie 
si astro- 

9 

nautică
si astro

9

nautica
Ce legătură există între 

țerie și astronautică ? Nu
tapi- 

vă 
grăbiți cu răspunsul — precum 
că n-ar exista nici o legătură — 
pentru că pină ieri așa credeam 
și noi. Iată însă că Paul Simio- 
nescu, muncitor tapițer la fabri
ca „Arta lemnului" din Brăila, 
ne-a convins că există o aseme
nea legătură. Din mii și mii de 
piese, unele minuscule, 
virf de ac, el și-a meșterit aca
să, cu o răbdare uimitoare, o 
adevărată colecție de nave spa
țiale în miniatură. La fiecare 
model în parte a lucrat cite un 
an de zile, dovedind că stăpâ
nește la fel de bine atit arta de 
a confecționa mobilă, cit și pe 
aceea de constructor aerospațial 
în... miniatură. O nedumerire 
persistă, totuși : pe cînd lansa
rea 1 Dacă nu în spațiu, măcar 
în vreo expoziție...

„Ciubucul44 
si buclucul

Totul a pornit de la o neîn
țelegere asupra prețului. Prețul 
unei călătorii clandestine făcu
te de trei cetățeni cu camionul 
autobazei nr. 1 Baia Mare. La 
coborîre, în .apropiere de orașul 
Negrești (Satu-Mare), între cei 
trei și șofer s-a iscat o ,ceartă 
aprigă, de la ceartă s-a ajuns 
la bătaie, în urma căreia, ră
nit, șoferul trebuia dus urgent 
la spital. Cum în cabina camio
nului se mai afla un șofer, Mi
hai Gherman, acesta s-a urcat 
la volan, a dus rănitul la spi
tal, după care a continuat dru
mul spre Bicsad. La un 
ment dat i-a tăiat calea 
iană. Fiind întuneric și 
noscind particularitățile 
nii, M. G. a pierdut 
Iul volanului și camionul 
răsturnat în șanț. Rezultatul : 
un călător a fost grav acciden
tat, joiana n-a mai putut fi 
salvată, iar camionul — făcut 
zob. Și cînd te gîndești că to
tul a pornit de la o neînțelege
re asupra unui preț. Sau. mai 
pe șleau — ciubuc. Tot încărca
tă va fi și nota de plată.

Oradea —

cit un

mo- 
o jo- 
necu- 
mași- 

contro- 
s-a

ȘTEFAN ALMAȘAN, 
secretar al Comitetului [ude- 
țean Hunedoara al P.C.R.:

«a Irt ziua de 8 decembrie a.c., 
J industria județului a îndepli

nit sarcinile prevăzute in pla
nurile anuale pe perioada 1971— 
1974, creindu-se posibilități certe 
ca, peste aceste prevederi, să se 
realizeze pină Ia finele anului o 
producție industrială suplimentară 
in valoare de 1,1 miliarde lei.

Pentru realizarea unei producții 
suplimentare cit mai substanțiale, 
împreună cu conducerile întreprin
derilor care întîmpină unele ne
ajunsuri în îndeplinirea planului, 
au fost stabilite programe concre
te și grafice — la nivelul unități
lor, in subunități și pe formații de 
lucru — cu sarcini zilnice ce tre
buie realizate pină la 31 decem
brie ; la fel s-a procedat și în ca
zul întreprinderilor care au reali
zări bune și foarte bune — cum ar 
fi C. S. Hunedoara, Centrala căr
bunelui Petroșani, întreprinderea 
„Victoria“-Călan și altele — și care 
au posibilități reale de a ridica ni
velul depășirilor de plan la pro
dusele solicitate de economia na
țională — metal, cărbune, cocs 
metalurgic, piese mecanice ș.a. 
Pe șantiere, graficele zilnice au 
în vedere urgentarea punerii în 
funcțiune a unor obiective de in
vestiții și atingerea mai rapidă a 
parametrilor proiectați, cum ar fi 
la Țesătoria de mătase din Deva, 
lucrările de dezvoltare de la între
prinderea de utilaj minier Petro
șani, complexul mecanizat pentru 
minereuri de la C. S. Hunedoara 
și altele.

Prima decadă a lunii decembrie 
confirmă eficiența măsurilor : în a- 
ceastă perioadă, comparativ cu pri
ma decadă a lunii noiembrie, s-a 
produs mai mult cu 60 milioane 
kWh energie electrică, 1 540 tone 
cocs metalurgic, 735 tone laminate 
finite. 160 tone utilaj de turnare 
pentru oțelării, 3 250 tone fier în 
minereu, aproape 4 000 tone cărbune 
net ș.a.

2 Cit privește sprijinul acordat 
de organele centrale, trebuie 
remarcată eficiența interven

țiilor făcute de Ministerul Indus
triei Metalurgice, Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei, Minis
terul Aprovizionării, Ministerul E- 
conomiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, Ministerul Construc

țiilor Industriale, Departamen
tul industriei alimentare. Cen
trala mătăsii, cinepii și inului 
București. Pentru soluționarea pro
blemelor privind derularea expor
tului solicităm. însă un sprijin mai 
mare din pai:tea întreprinderilor 
specializate de comerț exterior, 
printre care „VITROCIM", „ILE- 
XIM", „ARTIMEX" și „PRODEX- 
PORT”.

3 Printre problemele importan
te care condiționează îndepli
nirea sarcinilor de plan ce 

revin industriei județului in anul 
1975 și care trebuie soluționate

Ing. ION ANTONICA, 
secretar al Comitetului jude

țean Buzău al P.C.R.:

1 Pentru . realizarea planului, 
în întreprinderile cu rămîneri 
în urmă s-a îmbunătățit asis

tența tehnică în schimburile 2 și 3, 
prin repartizarea unor specialiști 
din serviciile tehnice care, alături 
de inginerii și tehnicienii secțiilor 
și atelierelor, au datoria de a con
tribui la obținerea unor producții

fășurare a activității productive, 
cit și pregătirea judicioasă a pro
ducției anului viitor. Așa, spre 
exemplu, pe șantierele filaturii de 
lină pieptănată și țesătoriei de 
bumbac, adjunctul ministrului, di
rectorii centralelor respective și 
cadrele unor servicii din minister 
au întreprins măsuri concrete pen
tru livrarea tuturor utilajelor. De 
asemenea, au asigurat, prin redis
tribuirea forței de muncă de la 
unitățile subordonate, completarea 
formațiilor de montori cu munci
tori specializați. Delegații Centra
lei industriale de utilaj tehnologic 
și material rulant au impulsionat

sîrmă, întreprinderea de materiale 
pentru construcții, Fabrica de con
fecții, întreprinderea de utilaj teh
nologic, întreprinderea de tîmplă- 
rie metalică și produse de mase 
plastice pentru construcții, pînă la 
începutul lunii au fost perfectate 
contracte pentru desfacerea a 
30—50 la sută din producția plani
ficată și In proporție de circa 40 
la sută în privința aprovizionării 
tehnico-materiale. Intîrziate sînt și 
studiile de elaborare a documenta
țiilor tehnico-economice pentru o 
serie de obiective noi și dezvolta
rea de capacități.

faptul că 11 întreprinderi din județ 
lucrează în contul anului viitor, cal
culele estimative prcconizînd reali
zarea de către acestea, pină la sfîr- 
șitul lunii decembrie, a unei pro
ducții suplimentare de peste 800 mi
lioane lei. în continuare, comitetul 
județean de partid, consiliul jude
țean de control muncitoresc acțio
nează cu fermitate pentru realiza
rea și depășirea de către unitățile 
economice a sarcinilor de plan.

2 La ora actuală, aproape
toate unitățile industriale

V

1. Cum acționați pentru soluționarea ultimelor probleme ale indeplinirii integrale a planului?
2. Ce sprijin direct acordă cadrele din centrale și ministere aflate in aceste zile in unitățile județului ?
3. Ce probleme urgente apar in pregătirea producției anului viitor ?

neintirziat se numără : terminare? 
acțiunii de contractare a necesarului 
de materii prime și materiale, a 
utilajelor pentru investiții și a des
facerii producției-marfă ; aceeași 
urgență se impune și în rezolvarea 
integrală a problemelor de coope
rare, de nominalizare a producției, 
în numeroase întreprinderi care nu 
au încă .asigurat, prin contracte, 
necesarul de materii prime — cum 
ar fi I. M. Hunedoara, I.U.M. Pe
troșani, C. S. Hunedoara, Centrala 
minereurilor Deva, I.M.C. Bircea și 
altele — s-a luat măsura de a se 
trimite delegați la unitățile furni
zoare pentru perfectarea contracte
lor respective ; totodată, a fost im
pulsionată acțiunea de întocmire și 
depunere la organele de resort și 
la unitățile specializate a specifi
cațiilor pentru necesarul de materii 
prime și materiale, insistîndu-se 
pentru obținerea nivelurilor de ba
lanță și a repartițiilor la nivelul 
cerințelor justificate. Cu toate a- 
cestea, contractarea este întîrziată 
și se desfășoară greoi. Apreciem 
că se impune intervenția operativă 
a organelor centrale care coordo
nează balanțele pentru aceste ma
teriale - M.I.M., M.E.F.M.C.,
M.I.C.M.U.E., M.I.Ch.

sporite, de bună calitate. Au fost 
întărite formațiile de întreținere cu 
noi muncitori cu experiență și ca
lificare înaltă, aduși din alte sec
toare ale unităților. Formațiile de 
lucru mai slabe sînt ajutate de 
muncitori cu înaltă calificare, pen
tru a se lucra cu randamente spo
rite, la nivelul formațiilor frun
tașe. Pe șantierele noilor investi
ții a fost introdus schimbul 2, s-a 
trecut la prelungirea programu
lui zilnic de muncă. Pe o sea
mă de șantiere unde au sosit 
un mare număr de utilaje, for
mațiile de montori, atît ale con
structorilor, cit și ale beneficiari
lor, au fost mărite cu 250 de mun
citori specializați.

Din rezultatele de pînă acum se 
prelimină că. în această lună, ca ur
mare a măsurilor adoptate se vor în
registra peste prevederi o producție 
globală industrială de 36.5 milioane 
Iei, un volum de lucrări de con- 
strucții-montaj de circa 19 milioane 
lei și livrări la export de 6,2 mi
lioane Iei.

Sosirea in întreprinderile 
economice a delegaților fo
rurilor tutelare s-a soldat,

în majoritatea cazurilor, cu rezol
vări operative ale unor probleme 
critice, asigurindu-se o bună des-

colaborările cu întreprinderile 
„23 August" București și „Progre
sul" Brăila.

Din păcate, întîrzie ajutorul 
Centralei industriale de tractoare 
și mașini agricole care, de exem
plu, pînă la 7 decembrie nu a 
furnizat nici un motor pentru ru
lourile compresoare, deși sînt soli
citate 100 motoare în luna‘decem
brie. în cazul întreprinderii de 
prelucrare a maselor plastice in 
care, din lipsă de materie primă, 
planul este realizat doar în pro
porție de 68,3 la sută, Ministerul 
Industriei Chimice nu a luat mă
suri corespunzătoare de recupe
rare a restanțelor. Situații critice 
există în domeniul realizării planu
lui de investiții, pentru înlăturarea 
cărora, pe lingă eforturile noastre, 
se impune .intervenția ministerelor 
de resort.

3 în primul rînd. în acest do
meniu sînt necesare măsuri 
mai energice din partea con

ducerilor unităților economice și a 
consiliului județean de control 
muncitoresc pentru încheierea con
tractelor economice cu benefi
ciarii produselor și cu furni
zorii de materii prime și ma
teriale. Astfel, la întreprinderea de

MARIN TROȘAN, 
secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R.:

IContinuînd mai intens în
trecerea socialistă, răspun- 
zînd îndemnului secretaru

lui general al partidului și prin 
sprijinul direct, la fața locului, 
acordat de comitetul județean 
de partid, in zilele ce au tre
cut din decembrie, In întreprin
deri s-au obținut rezultate mereu 
mai bune. Accentul a fost pus pe 
sprijinirea întreprinderilor și șan
tierelor care aveau, rămîneri în 
urmă. In același timp, ținem 
o legătură nemijlocită cu centra
lele industriale și ministerele de 
resort, pentru rezolvarea proble
melor ce depășeau posibilitățile 
județului. La rîndul său, comisia 
județeană de export acționează in 
fiecare întreprindere pentru ca fon
dul de marfă contractat să fie livrat 
clienților externi pină cel tirziu la 
20 decembrie.

Rezultatele acestor intervenții. Ia 
toate nivelurile, sint demne de apre
ciat. în decembrie am intrat cu 
importante depășiri alo planului 
pe 11 luni. Demn de relevat este și

: in 
! SC 

găsesc reprezentanți ai cen- 
cadre 
care 
mers 

în- 
din

tralelor și ministerelor, 
cu munci de răspundere, 
sprijină îndeaproape bunul 
al activității. Astfel, la 
treprinderea de rulmenți 
Alexandria, analizele efectuate și 
măsurile întreprinse duc la conclu
zia că, pînă la stirșitul anului, ră- 
mînerile în urmă vor putea fi re
cuperate. iar planul va fi îndepli
nit. Acțiuni similare au avut loc și 
la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Turnu-Măgureie. în
treprinderea de aparataje și acce
sorii și întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din Alexandria.

3 Cu toate măsurile luate și 
eforturile întreprinse pentru 
pregătirea tehnică a produc

ției anului 1975, pentru ca incă din 
prima zi planul să fie realizat rit
mic, nu ne putem declara mulțu
miți. Unele unități, este adevărat 
puține la număr, printre care în
treprinderea de aparataje și acce
sorii din Alexandria și Fabrica de 
panglici din Zimnicea, nu au no
minalizată în întregime producția 
și, din această cauză, au rămîneri 
în urmă in încheierea contractelor 
de aprovizionare tehnico-mate- 
rială pentru anul viitor. De a- 
semenea, încă nu s-a acoperit in
tegral planul cu comenzi și con
tracte de desfacere a produc
ției. întîrzieri se înregistrează 
îndeosebi la întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice și între
prinderea de aparataje și accesorii 
din Alexandria, întreprinderea tex
tilă „Teleorman" din Roșiorii de 
Vede, întreprinderea județeană, de 
industrie locală și altele. Sint nece
sare eforturi mari din partea cen
tralelor industriale și a ministere
lor, îndeosebi în d’recția contractă
rii producției marfă pentru 1975.

Convorbiri realizate de
Sabin IONESCU 
Mihai BAZU 
Ion TOADER 
corespondenții „Scinteii"

Cugir, 
via Bîrlad

In acest secol, demult denumit 
„al vitezei", cînd toată lumea 
scurtează distanțele, unii le 
lungesc... Cum este cazul și cu 
„Romtrans“-Oradea. Cum ? Sim
plu : o cantitate de peste 75 to
ne de oțel bandă a fost expedia
tă din Oradea la Cugir prin... 
Bîrlad. Avizele de expediție 
poartă numerele 11963 din 22 
octombrie (39,682 tone), 12146 din 
28 octombrie (34 tone) și 14632... 
(2,377 tone). Urmarea : schim
buri de corespondență prin te
lex, telefoane... De la Bîrlad, 
oțelul trebuie să se întoarcă la 
Cugir. Numai de nu s-ar trimi
te tot înapoi, la ~ 
ar fi culmea !

Oradea. Asta

Revanșă 
vînato- 
rească

Vînătorul Dan' Ion din Rîmni- 
cu-Vîlcea impușcase, cu un an 
in urmă, o vulpe. A pus-o în 
tolbă și a pornit voios spre casă. 
Pe drum însă, cumătră vulpe nu 
și-a dezmințit viclenia : deși 
rănită, a ieșit tiptil din tolbă și 
a luat-o la sănătoasa. Mult ș-au 
mai amuzat vinătorii vîlceni de 
pățania lui D. I. Iată însă că, 
zilele trecute, la o nouă descin
dere a acestuia, s-a întors cu 
tolba plină cu patru vulpi. Patru 
vulpi care dăduseră iama prin 
ogrăzile gospodarilor din Cerni- 
șoara. Pe lingă revanșa vînăto- 
rească, s-a ales și cu o felicitare 
din partea cernișorenilor. Ba, 
mai mult : D. I. susține că una 
din cele patru cumetre ar fi una 
si aceeași cu cea scăpată anul 

un
și aceeași cu cea scăpată 
trecut. O fi ! Dacă o spune 
vînător...

„Drama
turgul*4 
si lovitura

9

de teatru
De cum a descins la Bacău, 

s-a și prezentat, în dreapta și-n 
stingă, intr-o triplă calitate : 
dramaturg, scenarist și redactor 
la TV, solicitind ajutor in rea
lizarea unui scenariu „ce _ n-a 
văzut Parisul". Fără să-l între
be prea mult de... sănătate, s-au 
găsit destui care l-au ajutat 
imediat : O.J.T. i-a asigurat ca
zarea la cel mai bun hotel ; în
treprinderea de industrializare a 
cărnii mincarea ; Întreprinderea 
de spirt și bere — băutura ; 
Teatrul dramatic — invitații la 
spectacole etc., etc., etc. După 
mai multă vreme de „trai pe 
vătrai", mai precis pe confort și 
benchetuit, dramaturgul închi
puit și-a luat bagajele și nevasta 
(pentru că uitasem să spunem ca 
nu venise singur) și... pe-aci ți^e 
drumul. Și-acum, lovitura de 
teatru : s-a aflat că in loc de 
„tripla calitate" pe care și-o 
atribuia, nu avea decît una sin
gură : pe cea de escroc sadea. 
Era un anume M.F. Nahorneac 
Epilogul îl bănuiți : „dramatur
gul" stă izolat și fără specta
tori, iar ceilalți în cauză regre
tă scenariul.

Rubrică redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii”

Noutatea unor valori
perene a

întocmirea reperto
riului cinematografic 
este un act de cultu
ră, care implică, după 
cum se știe, respecta
rea unor criterii artis
tice și educative pre
cis statornicite. Ne a- 
mintim că, ani de zile, 
programul cinemato
grafelor tindea parcă 
să „înghită" orice i se 
oferea, din producția 
de filme a mapamon
dului — pelicule mai 
noi uneori, dar difu
zate sub imperiul evi
dent al întimplării, 
sau pelicule mai vechi, 
alese, de asemenea, cit 
se poate de arbitrar. 
Astfel se explică, în 
bună măsură, apariția 
pe ecranele noastre a 
atîtor filme anodine, 
care, în cel mai bun 
caz, nu reprezentau 
nimic pentru formarea 
și educația spectato
rului. Cerințele alcă
tuirii unui repertoriu 
substanțial și echili
brat, impun insă o a- 
bordare diferențiată, 
in sensul preocupării 
de a se asigura, con
comitent cu progra
marea ' și susținerea 
creațiilor noi, de ac
tualitate, cu conținut 
înaintat, și o folosire 
selectivă a patrimo
niului de valori certe 
ale cinematografiei 
mondiale, considerin- 
du-se că operele intra
te în istoria filmului 
pot constitui o sursă 
de înnobilare și diver
sificare a programului 
curent.

Repertoriul din ulti
ma vreme se strădu
iește să iasă în întîm- 
pinarea tuturor gene
rațiilor de spectatori.

să ofere celor care nu 
au crescut odată cu 
istoria .'filmului crea
ții de prestigiu ale u- 
nor alte epoci artisti
ce, să le prilejuiască 
întilnirea cu marii ac
tori ai ecranului de 
altădată. Consemnăm, 
de pildă, in acest an. 
programarea in sălile 
noastre a unui sub
stanțial ciclu Chaplin, 
cuprinzînd opere ce 
semnifică, în timp, 
dimensiunea umană și

NOTEI
artistică a creației ma
relui cineast : „Goana 
după aur" (1925), „Lu
minile orașului" (1931), 
„Timpuri noi" (1935). 
Programat recent la 
„Patria",. ultimul din
tre aceste filme ne o- 
feră prilejul de a sa
luta excelenta inițiati
vă a unor capodope
re care-și păstrează 
nealterate, peste timp, 
prospețimea și generos 
zitatea mesajului lor 
umanist. Și de a sem
nala, totodată, că toc
mai o astfel de ini
țiativă ar fi meritat 
să fie susținută prin-. 
tr-o publicitate inspi
rată, care să o impu
nă pregnant atenției 
marelui public. Este 
un aspect care merită- 
să stea in atenția fac
torilor competenti.

E de presupus că a- 
ceste preocupări re
pertoriale vor conti
nua. Există numeroa
se realizări de presti
giu, cu o problematică 
umană și socială me

reu actuală, filme de 
genuri diferite, care 
pot oferi publicului de 
azi termeni de refe
rință și trepte nece
sare spre aprecierea 
sigură a valorilor au
tentice. Evident, și 
aici sînt necesare cri
terii de selecție fer
me. Altminteri își fac 
loc concesiile care au 
dus la programarea — 
prin nimic justificată 
— a unui film subme
diocru ca „Alexandru 
Macedon", al lui R. 
Rossen, un rebut ci
nematografic care ex
pediază intr-o prelu
crare rizibilă epoca și 
personalitatea eroului 
său. în paranteză fie 
spus, nu numai achi
ziționarea acestei peli
cule ni se pare sur
prinzătoare. dar și 
faptul că, în pofida 
lipsei oricărei virtuți, 
ea este menținută de 
atît tijnp pe ecrane. 
Acceptarea unor re
buturi poate compro
mite însăși ideea va
lorificării filmelor mai 
vechi.

Un repertoriu echili
brat și eficient tre
buie să țină seama, 
bineînțeles,. și de ne
cesitatea înscrierii ne 
afiș a unor filme de 
divertisment, fie ele 
de aventuri, fie come
dii sau ample recon
stituiri de epocă, fără 
să abdice însă de la 
acele criterii care dau 
măsura puterilor ar
tistice și educaționale 
ale oricărui gen de 
film.

Magda 
MIHAIEESCU

Cînd se vrea - 
se poate

La Miercurea. Nira- 
j'ului există o secție de 
tîmplărie în care mun
cesc mai bine de 100 
de oameni. Muncito
rul Demeter Francisc 
ne-a scris că între
prinderea de produc
ție și prestări Tg. Mu
reș, de care aparține 
unitatea respectivă, nu 
se îngrijește suficient 
de condițiile de mun
că ale muncitorilor.

Consiliul județean 
al sindicatelor Mureș 
ne-a răspuns că a 

♦ constituit un colectiv 
din care au făcut par
te și reprezentanți ai 
Inspectoratului de stat 
pentru protecția mun
cii. Centrului sanitar 
antiepidemic și între
prinderii de care a- 
partine secția. în urma 
controlului efectuat,' 
s-a constatat temei
nicia sesizării, luîn- 
du-se următoarele mă
suri : pentru elimina
rea pulberilor din ate
lierul de șlefuit și a 
noxelor din atelierul 
de lăcuire și pulveri
zare, s-au început lu
crările la linia de înal
tă tensiune și la trans
formatorul propriu, 
care să poată face față 
puterii instalate a uti
lajelor și a exhaustoa-

relor ce se vor monta 
la aceste locuri de 
munciis-a stabilit a- 
țnenajarea unei sp.ă-' 
lătorii corespunzătoa-, 
're pentru muncitorii 
care lucrează cu sol
vent! organici : pentru 
încălzirea atelierelor 
de lăcuire și pulveri
zare s-a instalat un

Lui Aurel Vlaicu 
îi plăcea 
văzduhul 
proaspăt...

O scrisoare semnată 
de mai multi cetățeni 
din zona străzii Aurel 
Vlaicu din Cluj-Na-

atmosferei din jur. în
tre altele, s-a prevă
zut ca instalația veche 
de evacuare a acidului 
clbrhidric în atmosfe
ră să fie demontată, 
urmind ca In viitor să 
fie folosită numai sta
ția de neutralizare cu 
carbonat de calciu. 
Statia va funcționa in 
permanentă, ziua ți

cazan de abur de 6 mc 
si s-au făcut demersu
ri în vederea obține
rii aprobării pentru 
combustibilul necesar; 
s-au înlocuit toate 
geamurile sparte etc.

Deci se dovedește 
că se pot face multe. 
De ce atunci s-a aș
teptat un impuls din 
afară ? Credem, așa 
cum se arătă și în în
cheierea răspunsului, 
că, în continuare, con
ducerea întreprinderii 
va rezolva probleme
le la termenele fixate, 
astfel incit muncito
rii să beneficieze de 
condiții bune de mun
că.

poca sesiza redacției 
că aerul din zonă este 
poluat de vaporii e- 
manați de secția „De- 
tril" a fabricii „Napo- 
chim" din localitate. 
Răspunsul Consiliului 
popular al județului 
Cluj este însoțit de un 
proces verbal înche
iat între Centrul ju
dețean sanitaro-anti- 
epidemic Cluj și con
ducerea întreprinderii 
respective.

Cu prilejul contro
lului efectuat la veci
nii imediați ai secției 
„Detril" s-a consta
tat că pomii sint par
țial uscați. în conse
cință, s-a dispus lua
rea unor măsuri care 
să împiedice polua
rea. în continuare, a

noaptea, și numai după 
neutralizarea acidu
lui clorhidric se va 
putea face evacuarea 
în canalizarea orașu
lui. De asemenea, cele 
trei bazine de neutra
lizare a acidului clor
hidric vor fi acoperi
te cu plăci din lemn 
de esență tare și vop
site. Nădăjduim că 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular 
județean Cluj va ur
mări sistematic înde
plinirea necondițio
nată a măsurilor sta
bilite. păstrîndu-se 
puritatea atmosferei. 
Potrivit dorinței ce
tățenilor și ca o cinsti
re a numelui pe care-1 
poartă strada respec
tivă.

Concis, la obiect
Comitetul municipal Brașov al P.C.R.: în ca-, 

drul ultimei rubrici ,;în confruntare scrisori și răs
punsuri" a apărut o notă referitoare la ingine- 
rul-șef al Filaturii Ghimbav, Sergiu Vasilevschi, 
care se făcea vinovat de acte arbitrare, tendințe 
de a se răzbuna pentru critică. în legătură cu 
aceasta precizăm că tocmai datorită manifestă
rilor care făceau obiectul notei, Comitetul mu
nicipal P.C.R. Brașov a propus Centralei indus
triei linii schimbarea sa din funcție — măsură 
care a fost aplicată încă de la 9 octombrie a.c.

Consiliul popular al județului Mureș : Sesi
zarea unui grup de cetățeni din comuna Fără- 
gău și satele din jur, cu privire la starea degra
dată a drumului județean Dumbrăvioara-Fără- 
gău, este întemeiată, în consecință s-au luat 
măsuri de efectuare a reparațiilor și s-a așter
nut material pietros pentru îmbunătățirea con
dițiilor de circulație rutieră. Acțiunea este în 
curs de desfășurare și se va Termina in prima 
jumătate a acestei luni.

Consiliul popular al municipiului Dej : în 
anul 1975 este prevăzută în planul de investiții 
suma de 2 milioane lei în vederea construirii 
unei a doua conducte de aducțiune de la C.C.H. 
Dej in oraș. Prin realizarea acestei investiții vor 
fi eliminate neajunsurile în ce privește alimen
tarea cu apă a municipiului' Dej, inclusiv a car
tierului Dealul Florilor, la care se referă semna
tarul scrisorii, Zuată Vasile.

Centrala de transporturi auto : Ne-am însușit 
propunerea cuprinsă în scrisoarea adresată de 
R. Tîrnoveanu ; ca urmare, pe traseul Tg. Mu- 
reș-Riciu-Sărmășel gară-Dej-Gilgău-Tg. Lăpuș 
au fost introduse In circulație, in mod experi
mental, două perechi de curse de autobuze. De
finitivarea se va face în raport de modul în care 
aceste curse vor fi solicitate de publicul călător. 
Mulțumim pentru sesizare.

Neculai ROȘCA

b

„ÂBSĂ CU FIRUL, CĂ 51 Ăl CU GRĂMADĂ"
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PITEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", Gh. Cîrstea). — Des
pre creatorii de modele de la 
întreprinderea de stofe „Arge- 
șeana" Pitești, beneficiarii spun 
că sînt oameni pasionați, cu 
mult gust și fantezie. De la în
ceputul anului și pină acum au 
fost create peste 500 desene și 
poziții coloristice, multe din-

tre ele fiind introduse în fa
bricația curentă. In vederea 
creșterii, producției și producti
vității muncii, în întreprindere 
se introduc utilaje noi, între care 
războaiele fără suveică. Creato
rii de modele sint și ei „pe 
fază", realizînd țesături din fibre 
poliesterice adecvate noilor uti
laje.

— Avut obștesc ? Cum să vă spun... 
După mine, înseamnă totul !

Replică de producător, dar și de 
stăpîn. Nu putem să nu-i dăm drep
tate lui Emil Copcea, locțiitor al se
cretarului comitetului de partid de 
la întreprinderea ..înfrățirea" difi 
Oradea.

Dar la fel de normal este să ne 
întrebăm — așa cum ne îndeamnă, 
cum ne cer documentele Congresului 
partidului — cum ne îngrijim de 
acest tot. ce facem pentru a-1 mări și 
consolida ? Fiindcă, mai mult decît 
o noțiune și un patrimoniu, avut ob
ștesc înseamnă, implicit, și răspun
deri. Așa cum ne-a mărturisit Eroul 
Muncii Socialiste Ilie Bărăitaru, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Girla Mare :

— Cind zic avut obștesc, de bună 
seamă eu, ca țăran, mă gîndesc in- 
tii la pămint. Dar îmi vine în minte 
imediat și răspunderea. Grija, răs
punderea permanentă a fiecăruia 
pentru averea cooperativei.

— Mă gindesc și la muncă — se 
alătură opiniei cooperatorul Con
stantin Fulga, din aceeași cooperati
vă. Spunea tovarășul președinte de 
pămint. Noi, gîrlenii, n-am stat rău 
cu folosirea pămintului. Da’ am mai 
chibzuit, ne-am uitat mai bine pe 
cîmp și-am văzut că era și-oleacă 
de risipă : drumuri de care nu era 
nevoie, mărăcinișuri la cite-un cap 
de tarla... Uite-așa, puse cap la cap, 
am „descoperit" în primăvară v'o 25 
de hectare pe care le-am cultivat. 
Și... în toamnă, iacă 100 de tone de 
legume, 40 tone de porumb și peste 
180 tone de furaje. Merita să ne fră- 
mîntăm. nu ?

— La noi — spunea Simion Colce- 
riu, șofer la autobaza de călători

Cluj-Napoca — se poate observa cel 
mai ușor unde duc risipa și negli
jența. Au fost cazuri cind unii co
legi se văitau că nu le merge ma
șina. că au consum mare de carbu
ranți etc. Dar cum să meargă mașina 
cind omul nu se îngrijește de ea ? 
Unul. spre exemplu, o ținea intr-u
ng că l-a speriat consumul mașinii și 
cînd colo avea rezervorul spart...

înțelegem din exemplele oferite

treprindere, cu cițiva purtători ai 
unor mentalități potrivit cărora ar fi 
„normal" să te „servești" din unitate 
cu ceea ce, pe moment, îți lipsește 
din gospodăria proprie — ne face 
cunoscută opinia sa tovarășa Victoria 
Guțu, membră a comisiei de judeca
tă de la întreprinderea textilă Ga
lați. Că asemenea „mărunțișuri", 
chipurile, n-ar păgubi cine știe ce 
unitatea. Se uită insă că aceste ni

CÎT POATE COSTA NESOCOTIREA 
„LUCRURILOR MĂRUNTE"

pînă aici faptul că grija față de avu
tul obștesc trebuie nu numai recunos
cută. ,ci și demonstrată practic, de 
fiecare, la locul lui de muncă. în 
același timp insă, distingem in opi
niile următoare și alte trăsături pe 
care trebuie să le îmbrace grija per
manentă față de avutul obștesc. Iată, 
de pildă, ce ne-a spus tovarășul Eu
gen Popcscu, contabil-șef la I.A.S. 
Pitești : Ca om de cifre, urmăresc ca 
activitatea noastră să fie cit mai efi
cientă, fiecare leu din averea noastră 
pus in circulație să se întoarcă cu 
venit sporit. Pentru asta insă se cere 
o evidență strictă a oricărei sume 
eliminarea oricăror tendințe de chel
tuieli fără rost. Că mai auzi pe cite 
unul, generos nevoie mare : „ce. 
dom-le, dai de la dumneata ?“ Da, 
dau de la mine. Dăm de la noi, toți, 
dar și de la „el“, cel care uită acest 
lucru.

— Ne-am confruntat gi noi, în În

micuri nu mai sint deloc nimicuri 
cind se adună. O lucrătoare a sustras, 
bucățică . cu bucățică (sau „picătură" 
cu „picătură") peste... 6 000 m de 
țesături !

— Și nu numai atît — adaugă ți 
tovarășul Constantin Secărin, șeful 
Inspecției teritoriale financiare de 
stat Gorj. Programul partidului 
— adoptat la cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. — pune în fața 
noastră, a întregii societăți ro
mânești, perspective îndrăznețe. A- 
tingerea lor presupune însă spo
rirea corespunzătoare a proprie
tății socialiste, o atitudine mal 
exigentă față de muncă, un plus de 
grijă și răspundere față de ceea ce 
producem. Ca lucrător în domeniul 
financiar, am în vedere înlătu
rarea controalelor inepte, super
ficiale, a inventarelor de „formă", 
care au trecut, în destule cazuri, pe 
lingă pagube fără să le remarce.

Este concludent în acest sens exem
plul unei gestiuni aparținind de 
O.J.T. Gorj : în 1973, un inventar in
corect „sărea" peste o lipsă de 70 000 
de lei, care avea, mai tirziu, să a- 
jungă Ta 200 000 lei.

Am notat în încheierea sondajului 
și opinia unui om de lege — a tova
rășului Florin Dimitriu, procuror-șef 
adjunct la Procuratura municipiului 
București :

— Avutul obștesc înseamnă mal 
Intii de toate baza noastră de exis
tent?, de înfăptuire a năzuinței tu. 
turor spre o viață mereu mai bună. 
De aceea, grija față de avutul tutu
ror trebuie șă fie prezentă în perma
nență acolo unde se gospodărește fie 
și o părticică din avuția socia
listă. Aș identifica printre cele 
mai nocive cauze aprecierea „e- 
lastică" a unor prejudicii „abia" 
de la un cuantum în sus. Căci 
dincolo de măsura lor reală, calcu
lată și cîntărită, aceste mici pagube 
pot produce un mare rău prin insi
nuarea, in colectivul respectiv, a unei 
note de pasivitate, unor mentalități 
profund străine. Adică ne fac nouă, 
societății, de două ori rău. Iată de ce
— ași cum cerea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună a 
Congresului al XI-lea al partidului
— sîntem datori să acționăm cu fer
mitate, în strînsă legătură, cetățeni și 
organe ale statului special investite, 
pentru apărarea avutului obștesc, 
pentru aplicarea neabătută a legilor 
în orice împrejurare.

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”
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FELICITĂRI ADRESATE 

TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la realegerea în funcția 

de secretar general al P. C. R.

Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist RomânBUCUREȘTICu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, am onoarea să vă adresez, în numele poporului gabonez, al Partidului Democrat Gabonez, al guvernului și în numele meu personal, viile mele felicitări și cele mai bune urări de succes deplin în noul dumneavoastră mandat.Cu cea mai înalță considerațiune,
EL HADJ OMAR BONGO

Președintele Republicii Gabon, 
Secretar general fondator 

al Partidului Democrat Gabonez

Cronica zilei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului Comunist Român, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, In numele partidului Istiqlal și al meu personal, călduroase și sincere ’felicitări, împreună cu urări de noi succese personale și de progres poporului român.Sîntem convinși că alegerea dumneavoastră în această funcție de înaltă răspundere va constitui o reafirmare a relațiilor'de prietenie și colaborare dintre partidele noastre.
MOHAMED BOUCETTA

Secretar general
’ al Comitetului Executiv

al Partidului Istiqlal din Maroc

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan, a adresat o te
legramă de felicitare președintelui 
Adunării Naționale Populare a Re
publicii Populare Congo, Mouissou 
Pouaty. cu prilejul alegerii sale in 
această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu,- a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Kenya, dr. Mu- 
nyua Waiyaki, cu prilejul Zilei na
ționale a acestei țări.

★
Miercuri s-au Încheiat in Capitală 

lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comitetului consultativ al Centrului 
european UNESCO pentru învăță- 
mint superior, cu sediul la Bucu
rești.

Reuniunea a examinat activitatea 
desfășurată de centru în cursul a- 
nului trecut, a definit ideile direc
toare ale planului de muncă pe pe
rioada următorilor doi ani și a a- 
probat programul și bugetul pe anul 
1975.

Dezbaterile au subliniat că exis
tența centrului reprezintă un ele
ment nou în planul cooperării eu
ropene. relevind in acest context ne
cesitatea extinderii și diversificării 
activităților centrului în spiritul re
comandărilor celei de-a doua Con
ferințe a miniștrilor educației din ță
rile europene membre ale UNESCO, 
în acest sens, programul pe anul 
viitor prevede o serie de acțiuni me
nite să promoveze cooperarea euro
peană în domeniul invățămintului 
superior, precum și cercetările știin
țifice.

★
în cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii pe anul 1974, la Casa 
oamenilor de știință a avut loc, 
miercuri, o manifestare consacrată 
împlinirii a 100 de ani de la moartea 
lui Carlos Manuel Cespedes, jurist, 
erou al războiului cubanez de inde
pendentă din 1868.

Au luat parte loan Botar, secretar 
general al I.R.R.C.S., Adrian Dimi- 
triu, secretar general al Asociației 
juriștilor, oameni de știință și cul
tură.

Au fost prezenți, de asemenea, Ni
colas Rodriguez Âstiazarain, amba
sadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Excelenței Sale HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și PopulareAflînd cu întristare vestea încetării din viață a lui Ahmed Medegri, vă rog să primiți’ sincerele mele condoleanțe și să transmiteți familiei îndoliate întreaga mea compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele
Republicii Socialiste România

Primire Ia primul ministru al guvernului
Cu prilejul celei de-a VI-a ședințe 

a Consfătuirii miniștrilor comerțului 
interior din țările membre ale 
C.A.E.R., ce se desfășoară la Bucu
rești, primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, 
miercuri, pe Gheorghi Karamanev, 
ministrul comerțului interior și al 
serviciilor al R. P. Bulgaria. Dunj- 
maaghiin Dorjgotov, ministrul co
merțului și achizițiilor al R. P. Mon
gole. Edward Sznajder, ministrul co
merțului interior și al serviciilor al 
R. P. Polone. Istvan Szurdi. minis
trul comerțului interior al R. P. Un
gare, Aleksandr Ivanovici Struev, 
ministrul comerțului al U.R.S.S., Jo- 
zef Trăvnicek. ministrul comerțului 
al R.S. Cehe. Santiago Riera, prim
adjunct al ministrului comerțului in
terior al Republicii Cuba, Horst 
Illgen, adjunct a! ministrului -comer

țului și aprovizionării al R. D. Ger
mane. și pe Leonid Tariverdiev, con
ducătorul grupei pentru comerț in
terior a Secretariatului C.A.E.R., care 
participă la lucrările acestei reu
niuni.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele probleme privind dezvoltarea 
in continuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare economică și a 
schimburilor de mărfuri intre 
România și celelalte țări membre ale 
C.A.E.R.

La primire, desfășurată tntr-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, Nicolae Bozdog. 
prim-adjunct al ministrului Comer
țului interior. Ion Șt. Ion, secretar 
general al guvernului, și Iosif Popa, 
vicepreședinte al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum.

Vizita ministrului comerțului al U.R.S.S.
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice . internaționale, s-a întilnit, 
miercuri după-amiază, cu tovarășul 
Aleksandr Ivanovici Struev, minis
trul comerțului al U.R.S.S., care 
participă la lucrările celei de-a VI-a 
ședințe a Consfătuirii miniștrilor co
merțului interior din țările membre

ale C.A.E.R., ce se desfășoară la 
București. »

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea relații
lor economice și a schimburilor de 
mărfuri dintre România și Urțiunea 
Sovietică.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă tovărășească, a participat 
Nicolae Bozdog. prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A KENYEI

Excelenței Sale domnului JOMO KENYATTA
Președintele Republicii KenyaCu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Kenya, am deosebita plăcere de a. vă adresa, în numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului kenyan prieten.Îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie și cooperare statornicite între România și Kenya vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor popoare, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Kenya sărbătorește 
astăzi 11 ani de la do
bândirea independen
tei. în anii ce ,ș-au 
scurs de la acest1 me
morabil eveniment,
poporul kenyan. sub 
lozinca „Harambec"
(să acționăm uniți), 
și-a conjugat eforturi
le pentru Înlăturarea 
moștenirii celor a- 
proape o sută de, ani 
de dominație colonia
lă. Bilanțul perioadei 
de peste un deceniu 
de cînd poporul tînă- 
rului stat de pe coas
ta răsăriteană a Afri
cii a pășit pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare prezintă o 
serie de certe înfăp
tuiri.

Măsurile de dezvol
tare s-au concretizat 
într-o .serie de noi și 
importante obiective 
industriale, ca. de pil
dă, Combinatul side
rurgic Mombasa, pri
ma mare unitate side
rurgică de pe conti
nentul african, rafină
ria sau fabrica de an
velope din același o- 
raș, fabricile textile 
de la N.eguru ele. 
Dispunînd de mari bo
gății ale subsolului, 
industria extractivă 
este astăzi o ramură

in plină expansiune : 
fonduri însemnate sînt 
alocate pentru pros
pectări și explorări de 
zăcăminte noi, pre
cum și pentru valori
ficarea bogatelor re
zerve hidroenergetice 
ale tării. Este in con
strucție conducta pe
trolieră care va uni 
Mombasa de Nairobi, 
capitala tării.

Agricultura, care ră- 
mîne principala ra
mură economică a tă
rii. asigurind 50 la 
sută din exporturi 
(dintre produsele des
tinate exportului, ca
feaua, de foarte bună 
calitate, se situează pe 
locul întîi). cunoaște o 
dezvoltare susținută. 
Fonduri importante 
sint alocate în scopul 
diversificării culturi
lor, Îmbunătățirii ra
selor de animale, ex
tinderii irigațiilor. O 
importantă sursă de 
venituri reprezintă tu
rismul, favorizat de 
frumusețea peisajului, 
de bogăția neobișnuită 
a faunei și florei.

în spiritul politicii 
statornice a țării noas
tre de solidaritate cu 
lupta pentru dezvolta
re independentă a 
popoarelor africane.

împotriva imperialis
mului, colonialismului 
și neocolonialismului, 
poporul român urmă
rește cu simpatie suc
cesele poporului ke- 
pyan , în edificarea u- 
nei economii diversifi
cate. în făurirea bu
năstării sale materiale 
și spirituale. între 
România și Kenya se 
dezvoltă relații de prie
tenie și cooperare, ba
zate pe stimă si res
pect reciproc. Ca un 
exemplu al acestei 
cooperări poate fi a- 
mintit programul co
mun, de prospectare 
și exploatare a bogă
țiilor subsolului Ke- 
nyei. Astfel, la mine
le de la Kinangoni, 
specialiștii români, 
alături de cei kenyeni, 
aduc o valoroasă con
tribuție la valorifica
rea zăcămintelor de 
plumb.

Pașii întreprinși pină 
acum creează premise 
îmbucurătoare dezvol
tării și pe mai depar
te a relațiilor de prie
tenie și colaborare 
dintre România si Ke
nya. în interesul am
belor țări și popoare, 
al cauzei păcii și în
țelegerii în lume.

M. CARACIOV

vremea
FOTBAL

Steaua și Universitatea Craiova, 
A.S.A. și Rapid privesc spre „Cupa României"

„Cupa României" rămîne o între
cere fotbalistică palpitantă, dacă o 
judecăm după meciurile care s-au 
jucat ieri la București. » Timișoara. 
Kteșîf și Buzău. E drept''spectator!, 
au fosf pfyîîn- îh tribune Cîh tpU),'.', 
lâ cele patru partide, ba’m cit la un 
meci de campionat ; motivele sînt 
lesne de găsit . la acest început de 
iarnă, totuși, cauza principală e 
aceea că echipele n-au jucat in fața 
publicului propriu, ci pe terenuri 
„neutre". închiptiiți-vă cită lume ar 
fi venit la stadioane, chiar pe vreme 
mai puțin favorabilă, într-o formulă 
de cupă cu meciuri tur-retur, vari
antă prevăzută în regulament, dar 
neaplicabilă datorită calendarului 
competițional încărcat. De altfel, 
specialiștii federației sînt incă în 
căutarea datelor calendaristice pro
pice semifinalelor și finalei Cupei, 
sarcină ceva mai dificilă acum cînd 
printre proaspetele calificate se nu
mără Steaua și Universitatea Cra
iova, echipe cu contribuție însem
nată la loturile reprezentative.

Ieri, Universitatea Craiova, în for
mă la sfirșit de sezon, s-a distins 
printr-o victorie la scor, 5—1 (3—1), 
asupra Universității din Cluj-Na- 
poca. A fost probabil calificarea cea 
mai simplă și mai lipsită de emoții, 
golurile fiind marcate în ordine de 
Bălăci (min. 13), Marcu (18), Coca
— Universitatea Cluj-Napoca (25), 
Oblemenco (34,, 49) și Ștefănescu (59). 
în schimb, Steaua a jucat în compa
nia echipei Steagul roșu un veritabil 
„meci de cupă", cu multe goluri și 
încă spectaculoase, cu răsturnări de 
scȘor și cu „suspense" vreme de 120 
de minute. Păcat că nu s-a întîmplat 
să fieț, televizat ieri tocmai acest 
meci Steaua-Steagul roșu, 5—4, după 
prelungiri ! Am fi văzut nouă goluri 
înscrise in ordine de : Gergeli — St. 
roșu (0—1, min. 9), Iordănescu — 
Steaua (1—1, min. 15), Dumitru — 
Steaua (2—1, min. 22), Șerbănoiu — 
St. roșu (2—2„ din penalti, min. 38) ; 
iar după pauză : Iordănescu (3—2, 
min. 53), Dumitru (4—2, min. ■ 67), 
Gergeli (4—3, min. 84) și Mateescu
— St. roșu (4—4, min. 90 !). Golul 
victoriei aparține lui Iordănescu 
(min; 106), șut „cu boltă" din lovi
tură liberă pe care nu l-au putut a- 
păra cei doi portari ai echipei ad
verse — Adamache și Clipa, e drept, 
acesta din urmă prezent pe teren 
ca... înaintaș !

în schimb, cu chiu, cu vai, tele
spectatorii au prins un singur gol în 
120 de minute, gol marcat de Faze- 

kaș (min. 112), grație căruia A.S.A. 
Tg. Mureș a eliminat pe F.C.M. Re
șița, după un meci de nivel accep- 

; tabil,:.in pofida penuriei de goluri.
ii.lrv-sfirșit; Rapid e-în semifinalele

< .Cupei : 1—0 (0—0), punct marcat de 
SavU' (min. 71), contra Ceahlăului 
Piațra-Neamț. Cine a fost la meciu
rile din Giulești in acest campionat 
știe că miile de susținători rapidiști 
scandează cu foc „Cupa, Cupa !“, ca 
și cind pentru ei problema revenirii 
Rapidului in „A" ar fi de-acum re
zolvată. Mai in glumă, dar mai mult 
in serios, iată că Rapid a intrat și 
în semifinale. Ce-o fi mai departe, 
vom vedea.

Valeriu MIRONESCU

ÎN C
HANDBAL s La feminin, 
România—Danemarca 
18—11
în prima zi a competiției interna

ționale feminine de handbal pen
tru „Cupa Sileziei", reprezentativa 
României a învins cu scorul de 18—11 
(8—5) echipa Danemarcei. Alțe re
zultate ; Polonia — R. F. Germania 
14—13 (7—8); Ungaria — R. D. Ger
mană 15—14 (11—9); Cehoslovacia — 
selecționata Sileziei 12—11 (5—4).
FOTBAL: în 1975, un meci 
Europa—America de Sud

în cadrul unui interviu acordat la 
Rio de Janeiro, Joao Havelange, pre
ședintele Federației internaționale de 
fotbal, a anunțat că în luna iulie a 
anului viitor se- va desfășura pe sta
dionul „Maracana" un meci între se
lecționatele de fotbal ale Europei și 
Americii de Sud. Președintele F.I.F.A. 
a invitat, de asemenea, pentru luna 
februarie, în Brazilia, echipa F.C. 
Barcelona. Fotbaliștii spanioli ur
mează să intilnească, la Rio de Ja
neiro, o combinată a cluburilor 
Vasco da Gama și Flamengo, iar la 
Sao Paulo o formație alcătuită din 
cei mai buni jucători ai cluburilor 
Corinthians și Sao Paulo.

★
în optimile de finală ale competi

ției de fotbal „Cupa U.E.F.A.", echipa 
iugoslavă Velez Mostar a învins cu 
scorul de 4—1 (2—0) formația en
gleză Derby County. Fotbaliștii iu
goslavi, care pierduseră doar cu 
3—1 primul joc, s-aU calificat în 
sferturile de finală.

TENIS

în „furneul campionilor" au intervenit ploaia și furtuna
Năstase—Orantes, deocamdată, 1—0

MELBOURNE 11 (Agerpres). — Pe 
o vreme instabilă, la Melbourne au 
continuat întrecerile din cadrul celei 
de-a V-a ediții a „Turneului cam
pionilor". în ziua a doua a turneu
lui, ip ;gț'npș;.A s-au întilnit austra
lianul .John Newcombe și tinărul 
suedez Bjorn Borg. Jucînd foarte 
bine, Newcombe a obținut victoria 
în două seturi : 7—6. 7—6. întîlnirea 
a fost întreruptă de două ori din 
cauza unei furtuni urmate de o 
ploaie torențială, care a durat aproa
pe trei ore. în decursul partidei, 
Newcombe a arătat mai multă sigu
ranță, adversarul său comițînd in 
setul secund numeroase erori, dato
rate, probabil, și faptului că nu a 
reușit incă să se acomodeze cu tere
nul gazonat.

ÎTEVA RÎNDURI
în aceeași competiție, Banik Os

trava a terminat la egalitate : 1—1 
(0—1) cu A. C. Neapole. învingători 
cu 2—0 în prima partidă, fotbaliștii 
cehoslovaci s-au calificat' pentru 
sferturile de finală.

Meciul dintre echipele S. V. Ham
burg și Dynamo Dresda s-a termi
nat la egalitate : 2—2 (2—1). Forma
ția din Hamburg, care ciștigase pe 
teren propriu cu scorul de 4—1, s-a 
calificat in sferturile de finală.
BASCHET : Tragerea la sorți 
în „Cupa Ronchettl”

La Miinchen a avut loc tragerea Ia 
sorți pentru stabilirea grupelor sfer
turilor de finală ale competiției in
ternaționale feminine de baschet 
dotată cu „Cupa Ronchetti". Echipa 
I.E.F.S. București a fost repartizată 
în grupa A, alături de formațiile 
Levski Spartak Sofia și Spartak Le
ningrad. I.E.F.S. va întilni in primul 
joc (tur și. retur), pe Levski Spartak 
Sofia la 8 și 22 ianuarie, după care 
va juca, cu Spartak Leningrad (12 și 
respectiv 19 februarie). Meciul Lev- 
ski Spartak Sofia — Spartak Lenin
grad va avea loc la 29 ianuarie și 5 
februarie. în grupa B a aceleiași 
competiții vor evolua formațiile Mi
ner Pernik (Bulgaria), Slavia Praga 
și Steaua roșie Belgrad.
TENIS

Turneul internațional de tenis de 
la Rio de Janeiro a fost cîștigat de 
jucătorul iugoslav Zeliko Franulovici. 
In finală, Franulovici l-a învins cu 
6—4, 3—6, 6—2; pe brazilianul Tho
mas Koch.

Imediat după această partidă și-au 
făcut apariția pe teren campionul ro
mân Ilie Năstase și spaniolul Manuel 
Orantes, care se întîlneau în cadrul 
grupei B. Primul set a revenit ctț 
6—4 lui Ilie Năstase, care a evoluat 
cu mult calm. Năstase a controlat 
jocul și in următoarele ghemuri, 
conducînd in setul al doilea cu 3—1. 
Din cauza întunericului și a ploii, 
partida a fost întreruptă la acest 
școr, urmînd să fie continuată vi
neri, zi cînd vor fi reprogramate și 
celelalte două meciuri aminate, Vi
las—O. Parun și Solomon—Ramirez. 
Astăzi se vor disputa întîlnirile din 
ziua a treia : Năstase—Solomon ; 
Vilaș—Borg ; Newcombe—O. Parun 
și Orantes—Ramirez.

PATINAJ
Proba feminină din cadrul con

cursului de patinaj artistic de . la 
Moscova, pentru Premiul revistei 
„Les Nouvelles de Moscou", a reve
nit sportivei canadiene Lynn Nich- 
tingale, cu 220,13 puncte. Pe locul se
cund s-a clasat patinatoarea sovie
tică Ludmila Bakonina — 209,52
puncte, iar’ locul al treilea a fost ocu
pat de Petra Wagner (R. F. Germa
nia) — 209,43 puncte. Tînăra concu
rentă româncă Doina Mitricică s-a 
situat pe locul 14 cu 169,66 puncte.

Proba de perechi a fost ciștigată 
de cuplul sovietic Ludmila Pahomo
va — Aleksandr Gorșkov.
BOX

Campionul mondial de box la ca
tegoria grea, Cassius Clay a vizitat 
la începutul acestei săptămîni cartie
rele populare din New York — 
Bronx, Brooklyn și Harlem, unde 
populația de culoare și ceilalți cetă
țeni i-au făcut o primire entuziastă.

Primarul orașului New York. Abra
ham Beame, a remis lui Clay o me
dalie omagială.

în cursul zilei de marți, președin
tele S.U.A., Gerald Ford, l-a primit 
pe Cassius Clay Ia Casa Albă.

★
Fostul dublu campion mondial de 

box, americanul de culoare Emile 
Griffith, l-a întilnit la Montreal in
tr-un meci amical pe canadianul Do
nato Paduano. Griffith, în pofida 
vîrstei de 35 de ani, a arătat o ex
celentă pregătire, obținînd victoria 
la puncte.

Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 
decembrie. în țară : Cerul va fi varia
bil. Innorări mai pronunțate se vor pro
duce în jumătatea de nord-vest a țării, 
unde se vor semnala precipitații locale 
în rest, precipitații izolate. Vîntul va 
sufla moderat. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 7 și plus 3 grade, izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei, lax 
maximele între minus 2 și plus 6 gra
de. Dimineața și seara ceață, îndeosebi 
în sudul țării. în București : Cierul va 
fi temporar noros, favorabil precipită^ 
(țiilor slabe în a doua parte a interva
lului;4 Vînt 'slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața și 
seara, ceață.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
DIN 11 DECEMBRIE 1974

FOND GENERAL DE ClȘTI-
GURI : 1 618 366 lei din care : 897 811 
lei REPORT.

Extragerea I : 18 1 21 27 2 28. 
Extragerea a Il-a : 37 25 9 33 8.

ROMÂNIA-FILM prezintă pe Enrico Maria Salerno, Lee J. Cobb, Jean Sorel, 
italian

Regia :

Ședința Comitetului C. A. E. R. pentru 
colaborare in domeniul planificării

MOSCOVA 11 (Agerpres). — în 
zilele de 9 și 10 decembrie 1974 a 
avut loc la Moscova ședința a opta 
a Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare in domeniul activității da 
planificare.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor membre ale C.A.E.R. 
și reprezentantul R.S.F. Iugoslavia. 
România a fost reprezentată de to
varășul Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintels 
Comitetului de Stat al Planificării.

La"’'iS'e‘ăiiii(â ■ comitetului au fostjj 
examinate problemele realizării „Pro-/ 
gramului (complex". A fost exami-j: 
nat. de asemenea, stadiul realizării 
convențiilor generale, semnate ante
rior. cu privire la colaborarea țări
lor interesate, membre ale C.A.E.R., 
in valorificarea zăcămîntului con
centrat de gaze de • la Orenburg și 
construirea conductei magistrale de 
gaze Orenburg — granița de vesta 
U.R.S.S. și cu privire la crearea, pe 
teritoriul U.R.S.S., de capacități su
plimentare pentru producția materii
lor prime cu conținut de fier și a 
unor tipuri de feroaliaje, precum și 
problema colaborării reciproce în 
crearea de noi capacități pentru fa
bricarea produselor cu conținut de 
nichel și cobalt în Republica Cuba.

Luciana Paluzzi în filmul

Comisarul Cardone in
Roberto Infascelli

Comitetul a examinat aspecte ale 
colaborării privind intensificarea in
troducerii metodelor industriale în 
producția unor tipuri de produse ani
maliere și asigurării unui mai înalt 
grad de prelucrare industrială com
plexă a produselor agricole in R. P. 
Mongolă.

Comitetul a examinat problemei» 
coordonării planurilor economiilor 
naționale și ale colaborării reciproce 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada 1976—1980, inclusiv proble
mele apropierii și egalizării nivelurilor 
l.or economice ;și. , tehnico-științifice, 
precum și stadiul realizării măsuri
lor convenite în cadrul coordonării 
planurilor economiilor naționale ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. in pe
rioada 1971—1975. subliniindu-se că 
în procesul Îndeplinirii acestor mă
suri au fost reliefate noi posibilități 
ale adîncirii colaborării, care să 
contribuie la majorarea volumului 
schimburilor reciproce de mărfuri 
peste volumele prevăzute in acor
durile comerciale de lungă durată p» 
această perioadă.

Ședința comitetului s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească |i 
de lucru.

cinema
© Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
SCALA — 9.30; 12; 14,30; 17,15; 20. 
• Iubire : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
©O zi de noiembrie : TIMPURI 
NOI — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Un, gentleman în vestul sălba
tic : CASA FILMULUI — 10; 12,30; 
16. LUCEAFĂRUL — 8,30: 11;
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,15; 16; 18,30; 21.
© Timpuri noi : CAPITOL — 9; 
10,45; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. 
© Program pentru copii : DOINA 
-- 9,45; 17,30.
© Lacul ciudățeniilor : DOINA — 
11; 13; 15,15; 19,30.
© Comisarul Cardone în acțiune: 
PATRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FAVORIT — 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.

• Cavalerii teutoni : EXCELSIOR
— 9: 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 
12,30; 16; 19,15.
© O scrisoare către Scotland Yard: 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Ziduri vechi : BUCEGI — 16; 
18; 20.
© Locotenent Columbo : FERO
VIAR — 9,15; 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Agentul straniu : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15, MIORIȚA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
© Cei șapte magnifici : GRIVIȚA
— 9; 11,30; 15: 17,30: 20. TOMIS
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, FLA
MURA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20. 
© B. D. intră în acțiune : DACIA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Poliția acuză, legea achită :
BUZEȘTI — 9: 11.15; 13,30; 16;
J8.15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© French-cancan — 14,30; 16,30,
Berlin, simfonia unui oraș ; Ulti
mul om — 18,45, Fluviul — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).

© Ultimul cartuș : PACEA — 18;
20,15.
© Tinărul comunist : PACEA —
15,30.
© Ruy Bias : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, ARTA
— 15,30; 17,45; 20.
© Anchetă la Marienbad : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
© Sufletul negrului Charley : LU
MINA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
© Alexandru Macedon : VOLGA
— 9,30; 12,30; 16; 19.
© Haiducii*: COTROCENI — 16; 
18; 20
© Urmărește-mă : UNIREA — 16; 
18; 20.
© Bunicul siberian : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15.
© 36 de ore : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
© Ultimele lor cuvinte : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
© Apartamentul : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
© Un comisar acuză : FLACARA
— 15; 17.
© Izvoare : FLACARA — 19.

© Șapte păcate : CRÎNGAȘI — 16; 
18; 20.
© Duhul aurului : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
© Chitty-Chitty — bang, bang ; 
FLOREASCA — 15,30; 19.
© Pe aripile vîntului : VIITORUL 
— 10; 14.30; 19.
© Extravagantul domn Deeds : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
© Astă-seară dansăm în familie: 
VITAN — 15,30; 18; 20.
q Riul roșu : MUNCA -—16; 18;
20.
© Tunurile din Navarone : RA
HOVA — 10; 16; 19,15.

teatre
© Teatrul Național București (sa
la mică) : Prizonierul din Man
hattan — 19,30.
© Orchestra simfonică a Radio-

televiziunii române : Trilogia
simfonică finală „Mozart—-Ceai- 
kovski“. Dirijor : Iosif Conta — 
20.
© Opera Română : Povestirile Iui 
Hoffmann — 19.
© Teatrul de operetă : Țara surî- 
sului — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Shitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Noile 
suferințe ale tînărului „W“ —
19,30.
© Teatrul Mic : După cădere —
19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30. 
© Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Nun
ta de argint — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19.30, (sala 
Victoria) : Vino să ne vezi desea
ră — 19.30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Școala bîrfelilor 
— 19,30.

© Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei... iezi — 16, Călătorie 
prin Teatrul Americii Latine —
19,30.
© Teatrul Țăndătică (sala din Ca
lea Victoriei) : Peter Pann — 17, 
(sala din str. Academiei) ; Răi și 
nătărăi — 17.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (la Sala Palatului
Republicii Socialiste România) ; 
La hanul cu cîntece — 19,30.
© Studioul I.A.T.C. ,,I. L. Cara- 
glale" : Montserrat — 20.
© Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală.
17,30 Telex.

17.35 La volan (— emisiune pentru 
conducăto'rii auto.

17,50 Evocări : Preludiul marii a- 
firmfiri proletare. Emisiu
nea evocă evenimentele din 
13 decembrie 1918.

18,05 Să ducem visul țării mai 
departe ! Spectacol muzical- 
literar-coregrafic.

18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,20 1001 de seri : Atenție, copii !
19,30 Telejurnal © Principalul acum 

— acțiunea, fapta !
20,00 „Noi, această generație" © 

Generoasă perspectivă — e- 
seu folosind date din Rapor
tul prezentat la Congresul al 
'XI-lea ăl P.C.R., perspecti
vele de afirmare a tineretu
lui în diverse domenii de^ac- 
tivitate © „Congresul în con
știința noastră" — anchetă- 
dezbatere pe marginea do
cumentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., cu partici
parea unor tineri reprezen- 
tînd diverse domenii de ac
tivitate © Unitatea de măsu
ră a faptelor — înregistrare

de la întreprinderea de rul
menți Alexandria, despre 
inițiativa „Micronul, gra
mul, secunda".

20,50 Ultimele secrete ale lumii 
animalelor (I). ,

21.30 Campionatul mondial de
dansuri sud-americane. în
registrare de la DUsseldorf 
primită prin Eu'roviziune.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului,

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Di
rijor : Iosif Conta. în pro
gram : Trilogia simfonică fi
nală «.„Mozart — Ceaikovski". 
Mozart — Simfonia nr. 40 ; 
Două sonate pentru orgă și 
orchestră. Solist : Iosif Ger- 
sterțengst; Ceaikovski — Sim
fonia a V-a. Prezintă : Grl- 
gore Constantinescu. în pau
ză : © Telex © Desene ani
mate.

22,00 Lovendal. Documentar. 
22,20 închiderea programului.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE 
A 0. N. U.

UN VOT APRECIAT CA „O VICTORIE MORAL-POLITICĂ A 
R.P.D. COREENE"

MOSCOVA:

întrevederi ale reprezentantului 
permanent al României în C.A.E.R.

NAȚIUNILE UNITE 11 — Cores
pondentul nostru transmite : Comi
tetul pentru probleme politice și de 
securitate al Adunării Generale și-a 
încheiat dezbaterile asupra proiecte
lor de rezoluție supuse la punctul 
privitor la „problema coreeană". Co
mitetul a adoptat un proiect de re
zoluție in care se exprimă dorința 
de a se înainta spre realizarea reuni- 
ficării pașnice a Coreei, precum și 
satisfacția încheierii, la 4 iulie 1972, 
a comunicatului comun între repre
zentanții Nordului și Sudului Coreei 
vizînd continuarea dialogului pentru 
împlinirea dezideratului de unitate 
națională a poporului coreean.

Această rezoluție, semnată de un 
grup de state occidentale, nu preve
de însă expres imperativul retrage
rii imediate a tuturor trupelor străi
ne care staționează în Coreea de Sud 
sub drapelul Națiunilor Unite, ci în
scrie doar speranța de a vedea Con
siliul de Securitate adoptînd o hotă- 
rîre de dizolvare a Comandamentu
lui Națiunilor Unite din Sudul Coreei.

Proiectul de rezoluție al unui grup

INTERVENJIA REPREZENTANTULUI ROMÂN ÎN DEZBATERILE 
PRIVIND PROBLEMA DECOLONIZĂRII

In Adunarea Generală continuă 
dezbaterile asupra raportului Comi
tetului pentru decolonizare (al „ce
lor' 24“) în legătură cu stadiul trans
punerii în viață a „Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale", a- 
doptată de O.N.U. acum 14 ani.

Subliniind că România activează 
neabătut pe plan politic pentru pu
nerea în aplicare a declarației și 
pentru ajutorarea multilaterală a 
mișcărilor de eliberare națională, 
ambasadorul țării noastre la O.N.U., 
Ion Datcu, a arătat că, în ultimii

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 11 (Agerpres). — Proble
mele colaborării economice intre 
statele participante Ia Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa continuă să facă obiectul unei 
activități susținute, care a dus la ela
borarea și adoptarea de recomandări 
concrete de natură să contribuie la 
consolidarea și diversificarea rela
țiilor în domenii cum sînt : schim
burile comerciale, cqoperarea indus
trială, științifică și tehnică, turismul.

în subcomisia pentru cooperare 
Industrială a fost examinată propu
nerea prezentată de delegația româ
nă, potrivit căreia, în activitatea le
gată de încheierea de contracte de 
cooperare industrială, țările partici
pante trebuie să (luă seama de ni

INDEPENDENTA, SUVERANITATEA ECONOMICĂ, 
SECURITATEA

- principii de bază ale „Declarației de la Ayacucho"
LIMA 11 (Agerpres). — La Lima 

a fost dat publicității textul integral 
al „Declarației de la Ayacucho", a- 
doptată cu prilejul aniversării isto
ricei bătălii desfășurate în urmă cu 
150 de ani in această localitate — 
moment de seamă pentru obținerea 
independenței politice a Americii 
Latine de sub dominația spaniolă.

Documentul subliniază că „Ameri
ca Latină trebuie să acționeze in de
plină unitate pentru a contribui în 
mod efectiv la pacea și securitatea 
mondială", toate problemele diver
gente apărute in emisferă urmînd a 
fi rezolvate prin intermediul nego

(Urmare din pag. I)

greșului dau un răspuns limpe
de : contradicțiile create de orin- 
duirea capitalistă, de politica im
perialistă, colonialistă și neoco- 
lonialistă. Intr-adevăr, imperialis
mul a dat naștere unui sistem 
de relații, unei ordini economice și 
politice aie cărei trăsături poartă 
amprenta naturii sale : exploatarea 
nemiloasă și nerațională a avuțiilor 
majorității popoarelor, inegalitate 
între țări și popoare, asuprirea celor 
slabi de către cei puternici. O ex
presie a acestei politici sint practi
cile neocolonialismului. care au su
praviețuit și după apariția noilor 
state independente și care constau, 
între altele, în schimburi comerciale 
neechivalente ; în așa-numita „foar
fecă a prețurilor" datorită căreia 
prețurile la materiile prime coboară, 
iar cele ale produselor industriali
zate urcă ; în menținerea unui sis
tem monetar creator de privilegii 
pentru anumite țări ; în impunerea 
unor acorduri economice neechita
bile, in „ajutoare" îndreptate nu 
spre lichidarea subdezvoltării, ci 
spre asigurarea unor profituri cit 
mai mari pentru societățile multina
ționale. Pentru exemplificare poate 
fi citat studiul economiștilor mexi
cani în care se arată că. in perioada 
1965—1973, țările dezvoltate indus
trial au obținut din țările in curs de 
dezvoltare ca profituri declarate 23 
miliarde dolari — sumă de două ori 
mai mare decit „asistența" promisă, 
dar care n-a fost acordată decit in 
proporție de aproximativ 65 la Sută. 
Nu este de aceea de mirare că în 
perioada respectivă decalajele au 
înregistrat o nouă accentuare.

Existența unei asemenea ordini 
economice Inechitabile, practicarea 
în continuare a unui asemenea sis
tem de relații internaționale au de
venit cu totul anacronice, se află in 
flagrantă contradicție cu realitățile 
lumii de azi. Acum, cînd există sis
temul socialist, cînd atitea și atitea 
state au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, iar zeci și zeci de 
popoare de pe toate continentele iși 
afirmă voința de a fi independente 
și suverane, de a-și redobîndi și va
lorifica avuțiile naționale în intere
sul propriei dezvoltări, vechea și pe
rimata ordine economică se cere in 
mod categoric înlocuită cu o ordine 
nouă, capabilă să pună capăt inega
lităților și injustiției, să apropie și, 
în perspectivă, să înlesnească și să 
favorizeze egalarea nivelurilor de 
dezvoltare economică ale diferi
telor state, să creeze condiții pentru 
o largă colaborare internațională in 
Interesul general. 

de state nealiniate și socialiste, în
tre care și România, care cerea re
tragerea trupelor americane din Co
reea de Sud, a întrunit 48 de voturi 
favorabile. 48 contra și 38 de abți
neri. Potrivit regulilor de procedură 
ale comitetului, în caz de balotaj 
proiectul de rezoluție nu este adop
tat.

Comentînd rezultatul votului asu
pra proiectelor de rezoluție, Li Jong 
Mok, adjunct al ministrului aface
rilor externe al R.P.D. Coreene, a 
declarat că hotărîrea adoptată de 
comitet este contrară voinței și as
pirațiilor întregului popor coreean, 
întrucit nu cere Statelor Unite să-și 
retragă trupele din Sudul Coreei. El 
a subliniat, totodată, că votul asupra 
rezoluției statelor socialiste și neali
niate evidențiază o creștere constan
tă a numărului statelor care sprijină 
poziția justă și principială a guver
nului R.P.D. Coreene in problema 
reunificării țării și, ca atare, consti
tuie o victorie morală și politică a 
R.P.D. Coreene.

, ani. țara noastră a fost vizitată de 
28 de delegații ale mișcărilor de e- 
liberare națională, cu care au fost 
încheiate documente de mare impor
tantă. marcînd primele recunoașteri 
internaționale ale acestor mișcări ca 
reprezentante legitime ale popoare
lor lor.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
extinderea reprezentării in O.N.U. și 
in instituțiile specializate a mișcă
rilor de eliberare națională, precum 
și pentru intensificarea sprijinului a- 
cordat acestora de comunitatea in
ternațională.

velul de dezvoltare al partenerilor, 
precum și de structurile economice 
specifice ale țărilor respective. Ar
gumentând importanța unei aseme
nea prevederi, delegatul țării noas- 
tre a subliniat faptul că o cooperare 
industrială trainică și eficace trebuie 
să aibă in vedere realitatea exis
tenței unor niveluri de dezvoltare di
ferite și să țină seama de preocupă
rile și nevoile specifice ale țărilor 
participante la cooperarea din acest 
domeniu. Propunerile și argumentă
rile delegației române au fost spri
jinite de delegațiile Iugoslaviei, 
U.R.S.S., Suediei, Canadei și Belgiei. 
In final, textul a fost adoptat prin 
consens.

cierilor pașnice, excluzindu-se, ast
fel, recurgerea la mijloace violente 
sau constringeri de ordin economic 
saU financiar.

Scoțînd in evidență dreptul suve
ran și inalienabil al fiecărei țări a- 
supra resurselor naturale de care 
dispune, de a-și fixa prețurile la ma
teriile prime destinate exportului și 
de a reglementa regimul investițiilor 
străine, țările semnatare cheamă la 
„stabilirea unui sistem de securitate 
economică colectivă, care să permită 
națiunilor din emisferă să se dezvol
te intr-un cadru de stabilitate, libere 
de orice constrîngere sau presiuni".

O asemenea colaborare implică în 
mod necesar sprijinirea efortului 
propriu al fiecărei națiuni — factor 
hotăritor al dezvoltării economice — 
în vederea progresului rapid al țări
lor în curs de dezvoltare, adeasta co- 
respunzînd și intereselor țărilor a- 
vansate, întregii comunități inter
naționale. Totodată, avîndu-se în 
vedere interdependența dintre eco
nomiile naționale, cooperarea tre
buie să asigure o repartizare judici
oasă și echitabilă a avuțiilor plane
tei, de care să beneficieze atît țările 
producătoare, cit și cele consuma
toare, accesul tuturor la cuceririle 
științei și tehnicii moderne.

Despre crearea unei noi ordini 

Milităm pentru o nouă ordine 
economică și politică mondială
economice se vorbește frecvent ; dar 
nu întotdeauna și nu peste tot se atri
buie acestui concept aceeași semni
ficație. Uneori se au în vedere doar 
schimbări formale, care nu ar face 
decit să perpetueze principiile și 
practicile sistemului de relații baza
te pe dominație și aservire. Dar, 
după cum s-a exprimat atit de su
gestiv la Congres tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noua ordine nu înseamnă, 
nu trebuie să însemne, doar schim
barea vechiului- ambalaj cu altul nou 
— chiar dacă ar fi de aur ; căci o a- 
semenea schimbare nu numai că nu 
ar soluționa, dar ar agrava și mai 
mult stările actuale de lucruri. O 
nouă ordine economică presupune în 
același timp și o nouă ordine poli
tică. respectiv noi relații între state. 
In concepția partidului nostru, noua 
ordine presupune o schimbare radi
cală. calitativ superioară, a raportu
rilor internaționale, care să asigure 
în fapt dreptul și posibilitatea fiecă
rei națiuni — independent de mări
mea și nivelul ei economic actual — 
de a se dezvolta liber, de sine stătă
tor. pe calea progresului, in condiții 
de pace și securitate și de a putea 
coopera eficient în acest scop cu 'ce
lelalte națiuni ale lumii. Pornind de 
aici, făurirea unei noi ordini inter
naționale atît economice, cît și poli-

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a avut, la 11 de
cembrie. o întrevedere cu N. K. Bai
bakov. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării al U.R.S.S.

Cu această ocazie au fost exami
nate, într-o atmosferă prietenească, 
de înțelegere reciprocă, unele aspec
te ale dezvoltării în continuare a. 
colaborării economice româno-sovie- 
tice și a schimburilor reciproce în 
cadrul coordonării planurilor econo
miilor naționale ale celor două țări 
în perioada imediat următoare.

In aceeași zi, tovarășul Mihai Ma
rinescu, reprezentantul permanent al 
tării noastre în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, a avut o întîl-

Convorbiri intre miniștrii de externe 
ai României și U. R. S. S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 11 
decembrie, la Moscova au continuat 
convorbirile dintre, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, aflat 
într-o vizită oficială de prietenie în 
U.R.S.S., la invitația guvernului so

MEXIC ,

VIZITA DELEGAȚIEI ECONOMICE GUVERNAMENTALE ROMANE
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager

pres). — Delegația economică guver
namentală română, condusă de Va- 
sile Pungan, consilier al președinte
lui Republicii Socialiste România, a 
avut o întîlnire de lucru cu Jose 
Campillo Sainz, ministrul industriei 
și comerțului.

Au luat parte Julio Faesler, pre
ședintele Institutului mexican de co
merț exterior, numeroși reprezentanți 
ai instituțiilor și organismelor eco
nomice mexicane, precum și Dumitru 
Mihail, ambasadorul României în 
Mexic.

Ambasadorul României în 
Dahomey și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

COTONOU 11 (Agerpres). — Am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia. Octavian Cărare, și-a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelui 
Republicii Dahomey, Mathieu Kere- 
kou. ■ sî 4 '■ ■ ' _ ■

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, șefului 
statului dahomeyan un salut cordial 
și urări de fericire personală, pre
cum și de prosperitate și succese 
necontenite pentru poporul dahome
yan. Totodată, a fost exprimată do
rința de a se dezvolta și întări re
lațiile de prietenie- și colaborare din
tre cele două țări și popoare.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul transmis, președintele Republicii 
Dahomey a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. un salut cordial, urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres continuu și prosperitate pentru 
poporul român, exnrimîndu-și spe
ranța că prietenia dintre România și 
Dahomey va cunoaște o dezvoltare 
puternică, pe calea colaborării fruc
tuoase dintre cele două țări și po
poare.

tice reclamă în mod imperios, ca o 
condiție sine qua non, așezarea tu
turor relațiilor interstatale pe baza 
trainică a principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța — ca singurele 
principii în stare să determine și să 
stimuleze încredere, înțelegere și o 
cooperare rodnică între state. Aceas
ta constituie, după cum se știe, una 
din orientările cardinale ale întregii 
activități internaționale a partidului 
și statului nostru.

Pornind de la această concepție 
revoluționară, profund constructivă, 

cu privire la raporturile între state 
și popoare. în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se preconizează, 
sub forma unei platforme în 10 
puncte, cerințele fundamentale ale 
instaurării unei ordini mondiale eco
nomice și politice. în esență, aceste 
cerințe sint : lichidarea politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste ; realizarea unor relații bazate 
pe deplina egalitate în drepturi între 
toate națiunile ; respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
bogățiile naționale, de a-și alege o- 
rînduirea socială pe care o dorește 
și de a se dezvolta independent ; 
măsuri hotărîte pentru lichidarea 
decalajului între țările dezvoltate și 
cele slab dezvoltate ; relații echita
bile între prețurile materiilor prime 
și ale produselor industrializate, 
stabilirea acestor prețuri pornind de 
la necesitatea stimulării activității 
productive a tuturor popoarelor, a 
favorizării progresului mai rapid al 
țărilor slab dezvoltate ; asigurarea 
accesului tuturor țărilor la materiile 
prime, la sursele de energie, la cu
ceririle științei și tehnicii moderne ; 
programe speciale sub egida O.N.U., 
a altor organisme internaționale, 
care să concentreze eforturile state
lor spre realizarea unor obiective de 
importanță vitală pentru dezvoltarea 

nire cu M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., reprezentantul permanent 
al Uniunii Sovietice în C.A.E.R.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
larg schimb de păreri privind dez
voltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice -în cadrul C.A.E.R.

★
Miercuri seara, tovarășul Mihai 

Marinescu s-a înapoiat la București.
Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 

zenți Glieorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare, Emilian Dobrescu, 
ministru secretar de stat la C.S.P., și 
Radu Constantinescu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și teh
nică. Era de față N. V. Maslennikov, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

vietic, și A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.

Au fost abordate unele probleme 
internaționale de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, prietenească.

Cu acest prilej s-au analizat posi
bilitățile de dezvoltare a schimburi-' 
lor comerciale și cooperării economi
ce dintre România și Mexic.

■ H G ■ ■ El ® 
agențiile

Președintele Ciprului, ar- 
hiepiscopul Makarios, a declarat 
miercuri că „prezența în insulă a 
trupelor O.N.U. de menținere a păcii 
este indispensabilă în împrejurările 
actuale".

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Cia° 
Kuan-hua. a avut o întrevedere cu 
senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate în Senatul a- 
merican, transmite agenția China 
Nouă.

Plenara C. C. al P. C. 
din Danemarca

COPENHAGA 11 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut loc plenara C.C. al 
P.C. din Danemarca, care a dezbă
tut probleme legate de sarcinile co
muniștilor în vederea alegerilor par
lamentare anticipate, programate 
pentru 9 ianuarie 1975. Plenara a a. 
doptat un manifest preelectoral, in 
care se evidențiază necesitatea adop
tării unor măsuri privind reducerea 
șomajului și. combaterea creșterii pre
țurilor în țară. Partidul comunist, se 
arată în manifest, se pronunță pen
tru ieșirea Danemarcei din Piața co
mună, pentru instituirea unui con
trol efectiv asupra comerțului exte
rior al țării, pentru naționalizarea 
unor importante' ramuri ale econo
miei, pentru reducerea cheltuielilor 
militare.

civilizației umane ; măsuri hotărîte 
în vederea creșterii mai rapide a 
producției agricole, punerii în va
loare a unor noi surse, îndeosebi în 
țările în curs de dezvoltare, in scopul 
soluționării problemei alimentației ; 
asigurarea asistenței tehnice, intensi
ficarea ajutorului pentru pregătirea 
cadrelor naționale. Firește, țările mai 
dezvoltate, îndeosebi cele care au 
realizat această dezvoltare pe seama 
asupririi popoarelor din țările slab 
dezvoltate, trebuie să acorde un aju
tor mai substanțial în vederea în
făptuirii cu succes a programelor de 
dezvoltare economică.

Principiile și cerințele enunțate la 
Congresul al XI-lea in vederea creă
rii unei noi ordini economice și po
litice răspund intereselor majore ale 
tuturor popoarelor lumii. Ele, repre
zintă alternativa democratică, pro
gresistă, pașnică, pentru soluționa
rea, cu participarea tuturor statelor, 
a problemelor majore ale lumii de 
azi. Aceste propuneri — expresia u- 
nei gindiri marxiste originale, crea
toare — corespund principiilor jus
tiției și legalității internaționale, spi
ritului și literei Cartei O.N.U. și con
stituie, totodată, o chemare mobili
zatoare la acțiune adresată popoare
lor. tuturor forțelor democratice ale 
contemporaneității. Se cuvine re
marcat că România nu se re
zumă doar la enunțarea principiilor 
noii ordini economice și politice in
ternaționale ; prin' declarațiile so
lemne. tratatele și acordurile înche
iate de tara noastră cu un mare nu
măr de state, prin dezvoltarea rela
țiilor multilaterale cu țările respec
tive în spiritul acestor documente, 
prin activitatea desfășurată la O.N.U., 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa, în alte reuniuni 
și foruri internaționale, țara noastră 
a adus o contribuție substanțială la 
cristalizarea raporturilor interstatale 
de tip nou, la democratizarea aces
tora. la promovarea dezideratului 
noii ordini internaționale.

Realizarea unei noi ordini interna
ționale nu este, desigur, o sarcină 
simplă, tjșoară. Este însă convingerea 
fermă a poporului nostru că, în ac
tualele condiții internaționale, ea 
poate fi realizată prin lupta unită 
și hotărîtă a tuturor popoarelor, a 
tuturor forțelor sociale înain
tate ale lumii de azi. România so
cialistă își va aduce — după cum 
proclamă solemn Programul P.C.R. 
— contribuția sa activă la realizarea 
noii ordini economice și politice in
ternaționale, la realizarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, a echității, 
progresului și păcii.

Ion FÎNTÎNARU

Vizita delegației M.A.N. in Franța
PARIS 11. — Corespondentul nos

tru transmite : Primul ministru al 
Franței, Jacques Chirac, l-a primit 
miercuri la Palatul Matignon pe pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, Ni
colae Giosan, conducătorul delega
ției M.A.N. La întrevedere au luat 
parte Edgar Faure, președintele Adu
nării Naționale Franceze, și amba
sadorul României la Paris, Constan
tin Flitan.

Șeful delegației parlamentare ro
mâne a rugat pe primul ministru 
francez să transmită din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, un călduros 
mesaj de salut și urări de sănă
tate președintelui republicii, Valăry 
Giscard d’Estaing, precum și urări de 
prosperitate și progres poporului 
francez.

Mulțumind, primul ministru a 
transmis, la rîndul său, din partea 
președintelui Franței și a sa perso

Programul noului guvern grec
ATENA 11 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Primul ministru 
grec, Caramanlis, a prezentat miercuri 
după-amiază parlamentului declara- 
ția-program a cabinetului său. în ve
derea obținerii votului de învestitură.

Programul prevede, ca măsură 
imediată în domeniul politicii inter
ne, revizuirea Constituției. „Tara — 
se spune în declarația-program — 
trebuie să dobîndească o Constituție... 
care să permită guvernului să acțio
neze rapid și eficient, o Constituție 
pentru o democrație parlamentară, 
care să întărească puterea executivă, 
fără să limiteze răspunderea guver
nului in fața parlamentului". In a- 
celași scop, sînt prevăzute măsuri 
pentru reorganizarea mecanismului 
de stat și modernizarea administra
ției centrale și locale.

In domeniul economic și social, 
programul subliniază că „anul 1975 
va fi un an al reorganizării, austeri
tății și sacrificiilor", pentru a se re

de presă transmit:
Atac cu rachete. Două bi~ 

rouri ale Organizației pentru Eli
berarea Palestinei și Centrul de cer
cetări palestinene din Beirut au fost 
avariate marți la prînz. de 17 ra
chete lansate de pe patru automobile 
staționate în apropiere de locurile 
vizate, arată comunicate oficiale date 
publicității de guvernul libanez și de 
agenția palestineană de presă „Wafa". 
Rachetele au produs pagube mate
riale, dar nu au provocat pierderi de 
vieți omenești.

Senatul american 8 apro’ 
bat desemnarea lui Nelson Rockefel
ler în funcția de vicepreședinte al 
Statelor Unite. Pentru a deveni de
finitivă, numirea lui Rockefeller în 
această funcție trebuie să mai întru
nească avizul favorabil al Camerei 
Reprezentanților.

La prima reuniune de 
lucru a guvernului japonez, 
premierul Takeo Miki a declarat că 
cele mai importante și urgente pro
bleme care confruntă guvernul sînt 
combaterea inflației și stabilizarea e- 
conomiei.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

paris. Problemele fundamentale 
au rămas în suspensie

Cea de-a șaptea 
conferință la nivel 
înalt a Comunității E- 
conomice Europene 
s-a încheiat tirziu, în 
cursul nopții de marți. 
După prelungiri care 
au depășit așteptările, 
comunicatul final a 
fost dat publicității 
abia către miezul nop
ții.

De ce o atare întîr- 
ziere, puțin obișnuită 
in programul unei in- 
tilniri internaționale ?

Explicația trebuie 
căutată in caracterul 
dificil și delicat al 
unor probleme aflate 
in centrul dezbateri
lor, legate, intr-un fel 
sau altul, de fenome
nele de criză care cu
prind, în măsură cres- 
cindă, toate sferele ac
tivității social-econo- 
mice ale lumii occi
dentale. Unul din a- 
cestea a fost penuria 
energetică. După cum 
se știe, Franța a lan
sat ideea unei confe
rințe intre principale
le țări producătoare și 
consumatoare de pe
trol, in scopul de a se 
ajunge la o colaborare 
optimă intre ele. Or, 
partenerii Franței in 
Piața comună au pă
reri diferite, sprijinind 
mai degrabă punctul 
de vedere american al 
unei concertări prea
labile a țărilor consu
matoare, acesta fiind 
de altfel și scopul „a- 
genției" recent create, 
abia ulterior urmînd 
să se discute cu țările 
producătoare.

De asemenea, difi
cultăți âu fost înre
gistrate in discuțiile 
complexe referitoare 
la combaterea proce
sului inflaționist și a 
șomajului. Un alt su
biect spinos l-a con
stituit renegocierea 
condițiilor de aderare 
la C.E.E., cerută de 
Anglia. Dezbateri în
delungate au fost con
sacrate problemei par
ticipării bugetare a 
țărilor membre la fon

durile comunitare, Ma
rea Britanie cerînd ca 
aceasta să fie propor
țională cu produsul 
național brut.

Care sînt, in acest 
context, rezultatele în
tîlnirii de la Paris 2

Sosind la ora 23 și 
15 minute în sala de 
presă a Centrului in
ternațional de confe
rințe, unde era aștep
tat de sute de ziariști 
francezi și străini,

DUPĂ REUNIUNEA 
LA NIVEL ÎNALT 
A PIEȚEI COMUNE

președintele Giscard 
d’Estaing și-a început 
comentariul asupra 
comunicatului final 
parafrazind o veche 
expresie franțuzească : 
„Intîlnirea la nivel 
înalt a C.E.E. a mu
rit, trăiască Consiliul 
Pieței comune". Prin 
această formulă, șeful 
statului francez anun
ță decizia luată de 
participant! de a ■ de
numi viitoarele lor 
reuniuni „consilii" și 
de a se întruni de trei 
ori pe an cel puțin. 
Intîlnirile vor căpăta 
astfel un pronunțat 
caracter de lucru, fi
ind comparabile cu 
ședințele unui consi
liu de miniștri obiș
nuit. in același dome
niu instituțional, par- 
ticipanții au subliniat 
intenția lor de a ex
tinde concertarea di
plomatică și de a in
tensifica cooperarea 
politică.

Pe planul deciziilor 
cu caracter financiar, 
s-a stabilit crearea 
unui fond de dezvol
tare regională in va
loare de peste 7 mi
liarde de franci, desti
nat zonelor rămase în 
urmă din punct de 
vedere economic, și 
de care vor beneficia

nal, cele mai bune urări de succes și 
de fericire șefului statului român și de 
noi progrese în realizarea progra
mului de dezvoltare a României.

Președintele Marii Adunări Națio
nale și primul ministru francez au 
făcut o amplă trecere în revistă a re
lațiilor dintre cele două țări și au 
evocat noi căi pentru extinderea pe 
multiple planuri a colaborării româ- 
no-franceze.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

In aceeași zi. delegația parlamen
tară română a avut o întrevedere cu 
Edgar Faure, președintele Adunării 
Naționale Franceze.

Cu acest prilej au fost evocate bu
nele relații existente între cele două 
parlamente și s-a exprimat dorința 
comună de a se extinde colaborarea 
dintre deputății celor două țări.

Președintele Adunării Naționale 
Franceze a oferit un dejun în onoa
rea oaspeților români.

stabili și consolida echilibrul econo
miei.

Politica externă a țării, a eviden
țiat primul ministru grec, va avea ca 
principii de bază independenta, secu
ritatea și demnitatea națională. Re- 
afirmînd că „în principal, Grecia as
piră să colaboreze cu Occidentul", 
Caramanlis s-a referit, de aseme
nea, la motivele ieșirii țării din or
ganizația militară a N.A.T.O., preci- 
zind : „In aplicarea acestei hotărîri 
guvernul a început, pe de o parte, 
procedurile tehnice pentru punerea 
în practică a ieșirii din alianța mili
tară, iar pe de altă parte, a trecut 
la revizuirea statutului bazelor ame
ricane din Grecia". Cu vecinii săi din 
Balcani, Grecia menține bune relații, 
pe care dorește să le promoveze în 
continuare. Prietenia greco-turcă, a 
arătat premierul, este o necesitate 
dictată de poziția geografică a celor 
două țări, de evoluția lor istorică. De 
aceea, Grecia preferă negocierile 
confruntării forțelor.

Delegația economică a 
Republicii Vietnamului de 
Sud, condusă de Nguyen Van 
Theik, membru al Guvernului Revo
luționar Provizoriu, și-a încheiat 
convorbirile oficiale în capitala 
U.R.S.S. La încheierea tratativelor a 
fost semnat Acordul privind livrarea 
de ajutor economic de către U.R.S.S. 
Republicii Vietnamului de Sud pe 
anul 1975.

Parlamentul din Malta 8 
aprobat în cea de-a doua lectură 
proiectul de lege care prevede mo
dificarea Constituției în sensul de a 
transforma această tară intr-o re
publică condusă de un președinte.

Reuniunea miniștrilor de 
externe din țările Mmericii 
Centrale ?i”a !ncePut lucrările la 
Caracas. Principalul punct înscris pe 
ordinea de zi a reuniunii este pregă
tirea întîlnirii la nivel înalt a șefi
lor de stat din America Centrală și 
Venezuela, programată pentru zilele 
de 13—14 decembrie.

cu prioritate Italia, 
Irlanda și Anglia.

Așadar, după cum 
constată primele co
mentarii, cîțiva pași, 
destul de timizi. in 
rest, ziarele franceze 
apărute miercuri di
mineața remarcă in
capacitatea celor nouă 
parteneri ai- comu
nității de a ataca fron
tal problemele vitale 
legate de actualele fe
nomene de criză. Ară- 
iînd că „inflația, șo
majul, dezechilibrul 
bugetar au fost apre
ciate ca pericole ce 
subminează societatea 
occidentală". ziarul 
„l’Aurore" notează că 
în toate aceste ches
tiuni nu s-au produs 
clarificări, că „așa cum 
era de prevăzut, ace
leași probleme nu au 
suscitat aceleași reacții 
și aceleași demersuri 
în căutarea soluțiilor". 
Referindu-se la ace
leași probleme de 
fond ale reuniunii, „Le 
Quotidien de Paris" 
consideră că „cei nouă 
n-au luat nici o 
decizie fundamentală", 
remareînd, totodată, 
declarațiile președin
telui francez, care a 
lăsat să se înțeleagă 
că, cel puțin în dome
niul energetic, există 
speranța unei situații 
mai limpezi după în- 
tîlnirea pe care ur
mează să o aibă în zi
lele viitoare cu pre
ședintele S.U.A., Ge
rald Ford. La rîndul 
său, ziarul „L’Huma- 
nite", analizind as
pectele economice și 
sociale, scrie : „Pre
tinsa convergență a 
politicilor economice 
tinde să supună ma
rea masă a populației 
unor măsuri concerta
te de austeritate . și 
unor noi sacrificii, în 
vreme ce sporesc pro
fiturile corporațiilor 
industriale și finan
ciare".

Paul .
DIACONESCU

Dl PRETUTINDENI
• PÎNZE FREATICE 

ARTIFICIALE. Consumul din 
ce în ce mai ridicat de apă are 
ca urmare directă scăderea con
tinuă a nivelului apelor freati
ce. Refacerea lor prin inter- 
'venția omului a fost realizată 
în U.R.S.S., prin pomparea în 
subteran a apelor de suprafață, 
în R.S.S. Lituaniană și R.S S. 
Letonă au fost construite pom
pe cu o capacitate de 40 000 mc 
de apă pe zi. In zonele de coas
tă, această măsură este foarte 
importantă : ea împiedică in
filtrarea apei de mare în spa
țiile rămase libere în urma ex
ploatării apei freatice.

• ARTA „ÎN STRADĂ". 
In S.U.A. este acum la modă 
curentul așa-numit „street art" 
(arta străzii sap arta în stradă) : 
un pictor sau un grup de pic
tori folosesc calcanurile (zidu
rile oarbe) ale clădirilor ca su
port pentru un comentariu gra
fic al actualității. începuturile 
picturii murale americane sînt 
legate de anii marii depresiuni 
din 1929—1933, cînd, pentru a o- 
feri de lucru artiștilor plastici 
șomeri, statul a comandat peste 
5 000 de fresce. în prezent nu 
mai este vorba de comenzi ofi
ciale, ci de inițiativa spontană a 
pictorilor care simt nevoia să-și 
exprime, pe această cale, punc
tul de vedere asupra unor pro
bleme stringente, cum ar fi 
creșterea costului vieții, penu
ria de energie, poluarea me
diului înconjurător etc ; artiștii 
de culoare denunță totodată, 
prin mijloacele artei lor, per
sistența unor fenomene rasiste. 
Supuse intemperiilor, aceste co
mentarii grafice de arzătoare 
actualitate au, firește, o scurtă 
existență. Prezența lor aduce 
însă o notă de inedit în peisa
jul citadin american.

• O OPERAȚIUNE 
POLIȚIENEASCĂ DE AM
PLOARE a fost organizată 
zilele trecute în cinci regiuni 
ale Italiei împotriva membrilor 
organizațiilor teroriste. în cursul 
operațiunii, carabinierii au veri
ficat identitatea a 116 000 de 
persoane, dintre care 158 au fost 
reținute. Cu același prilej au 
fost confiscate numeroase mi
traliere, puști automate, pis
tolete, grenade, substanțe deto
natoare, droguri. Au fost desco
perite, de asemenea, 233 mașini 
și alte obiecte furate.

• SPERANȚE PENTRU 
REUMATICI. O veste bună 
pentru bolnavii de reumatism : 
o echipă de specialiști de la 
spitalul Cochin (Franța) afir
mă că este posibil să fie vinde
cate definitiv anumite forme ale 
acestei boli Ca urmare ă folo-,, 
sirii _ „dielecfrblizei", prin care 
medicamentul este administrat 
pe cale electrică. Principiul 
este simplu : datorită unui ge
nerator de tip special, molecu
lele medicamentelor antireuma- 
tismale străbat bariera dermică, 
concentrîndu-se în regiunea 
bolnavă. în ansamblu, declară 
cercetătorii care au experimen- 
tat-o, metoda dă rezultate ex
celente (dispariția oricărei du
reri și regresiunea cvasicom- 
pletă a semnelor clinice) sau 
bune (diminuarea substanțială
a durerilor). în plus, dielectro- 
liza permite evitarea tulburări
lor digestive, așa cum se întîm- 
plă - cînd medicamentele sînt 
luate pe cale bucală, sau insen- 
sibilizarea epidermei, cînd se 
folosește metoda infiltrărilor cu 
substanțe medicamentoase.

•ODISEEA TEM
PLULUI NECONSTRUIT. 
O statuie de marmură din se
colul al III-lea, reprezentind-o 
pe Diana, a fost descoperită în
tr-o epavă romană în largul 
mării, nu departe de portul 
spaniol Malaga. Statuia, înaltă 
de un metru și jumătate, este 
bine conservată. Doar capul este 
separat de corp, dar reîntregi
rea nu ridică vreo problemă. 
Acum 12 ani, din aceeași epavă, 
scafandrii au scos un cap de 
Cupidon. De data aceasta el au 
descoperit și dale de marmură 
care permit să se presupună că 
întregul material aflat pe vas 
era destinat construirii unui 
templu.

• ELEFANȚI IMPOR
TAȚI DIN... EUROPA. 
Administrația unei rezervații 
sud-africane a importat din... 
R.F.G. patru tineri elefanți. 
Motivul l-a explicat directorul 
rezervației : „Aici găsim doar 
foarte rar un elefant sănătos. 
Pretutindeni bîntuie febra af- 
toasă". De la acești elefanți — 
trei femele și un mascul — re
zervația speră să obțină des- 
cendenți sănătoși.

• GOTTHARD - LA
JUMĂTATEA DRUMU
LUI. . Cel mai lung tunel ru
tier din lume — Gotthard — se 
află la mai bine de jumătatea 
drumului. Din cei 16,322 km, cît 
va măsura în final, au și fost 
străpunși aproximativ 10. Situat 
între Elveția și Italia și tra- 
versînd masivul Alpilor la alti
tudinea de 1100 m deasupra ni
velului mării, tunelul va asigura 
legătura rutieră între cele două 
țări în decursul întregului an. 
Joncțiunea între cele două, e- 
chipe care lucrează la cele două 
capete ale tunelului este pre
văzută pentru anul 1977, iar 
inaugurarea sa — pentru anul 
1980. . «

• LONGEVITATE. Cea 
mai vîrstnică locuitoare a R.S.S. 
Armene este Hanum Șainian 
din satul Kiranț, care a împlinit 
recent 131 de ani și care conti
nuă să lucreze în gospodărie. 
Numărul copiilor, nepoților și 
strănepoților ei se ridică la pes
te 1 000.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Piața Sdntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele ce tac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șt Instituții Din străinătate, abonamentele ce fac prin i.ROMPHESFILATELIA't București — 
Calea Griviței nr. H—66 P.O.B. — 2001. Tiparul 1 Combinatul Poligrafic CASA SCINȚE1I M 360


