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Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R. a subliniat

ÎNCHEIEREA neintirziata
fl TUTUROR CONTRACTELOR ECONOMICE

în ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al R.C.R. din 13 decembrie s-a 
subliniat ca, odată cu concentrarea efor
turilor pentru realizarea integrală, la toți 
indicatorii, a planului pe acest an,-să se 
asigure pregătirea optimă a producției 
anului 1975. în acest context, o proble
mă esențială și de mare răspundere o 
constituie ÎNCHEIEREA NEÎNTÎRZIATĂ 
A TUTUROR CONTRACTELOR ECONO
MICE — de aprovizionare tehnico-ma- 
teridlă, de cooperare între întreprinderi 
și de desfacere a producției. Aceasta 
este o cerință de maximă însemnătate, 
pentru ca fiecare întreprindere să aibă

asigurate din primul minut al viitorului 
an resursele materiale necesare, să știe 
exact cu cine cooperează, cui și ce pro
duse va livra și de la cine va primi, ast
fel ca activitatea economică să se des
fășoare de la început în condiții de or
dine deplină și strictă disciplină, în mod 
ritmic și la nivelul planului.

în ce privește pregătirea producției 
din 1975, au existat premise favorabile 
prin faptul că — așa cum s-a arătat în 
ședința Comitetului Politic Executiv — 
prevederile de plan au fost cunoscute 
încă din prima parte a acestui an. Cu

toate acestea, sînt întreprinderi care nu 
au încă acoperită cu contracte întreaga 
producție marfă planificată pe 1975, 
unde planează incertitudini în privința 
cooperării cu alte unități, persisîă sem
ne de întrebare .la diferite capitole ale 
aprovizionării tehnico-materiale^ De a- 
ceea, cu sprijinul hotărît, ferm, eficient 
și operativ al ministerelor și centralelor, 
toate aceste probleme trebuie clarificate 
și soluționate în cel mai scurt timp, îneît 
sfîrșitul anului să găsească toate între
prinderile cu toate contractele econo
mice încheiate. ’

Relațiile contractuale au fost O întrebare adresată centralei: Est® SUficiSîltă
precis și riguros definite desemnarea beneficiarilor interni?

Retaarei kririr in plen

XlV-a a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 19 decembrie 1974, ora 10 
dimineața.

!

însemnările de fată Își' ne. în schimbul 2 din ziua se scoate cărbunele din alpropun să reprezinte o a-, de 9. decembrie, colectivul doilea . cimp ; în aripa din .........................................................stingă, de asemenea. Cu alte cuvinte, brigada iși respectă întoerriai cuvîntul dat. Sima îl informează pe scurt pe șeful de sector : „Cu 7 oameni în abataj scoatem peste 100 de tone de cărbune ; adică cu vreo
vancronică a tabloului în- sectorului și-a îndeplinit trecerii socialiste dintre, safcipile de plan pe .anul minerii Văii Jiului. La o-................................... ‘rele acestei dimineți, cînd însemnările noastre ajung sub ochii cititorului, minerii. din Vulcan, primii în Valea. Jiului, și-au încheiat cu succes planul la producția brută de cărbune pe a- nul 1974, urmînd ca într-o- zi-două să-l îndeplinească și la productia-marfă'. Și dacă minerii zin carbonifer acum — după informa tov.Negruț, primul secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani — o producție peste plan . de circa 125 000 tone de cărbune. Vulcanului îi revine nu mai puțin de o treime, a- dică peste 42 000 tone de cărbune....Ieri am luat pulsul muncii-..în cîteva din abatajele minei Vulcan, de unde a fost ■ lansată anul acesta chemarea la întrecere către toate colectivele din ramura cărbunelui. ,Primul popas în abatajulcameră nr. 4 din stratul 3. blocul 3, sectorul 3, Șeful de brigadă, Constantin Popa, face ultimele pregătiri înainte de pușcare. Operația de perforare a frontului de cărbune a fost minată ; ortacii „trag" suitor lemnul, pentru armare, să-l aibă cît mai a- proape ; fiecare își cunoaște bine rostul, timpii morți nu au ce căuta. Tuturor li se pare că artificierul se cam lasă așteptat. Dar, ca o replică, adîncurile sub- pămîntene se cutremură 3, în abatajul lui loan Si-- detunături surde, puterni- ma, ,.al acelui . Sima ce,i cutremură inima muntelui. „E-n ordine, se pușcăria veeini, la Stanciu. Curge producția. berechet"— spune mulțumit Popa. După care, împreună cu șeful sectorului 3, inginerul Aurel Matișș, fac „contabilitatea" planului la zi. - Pe sector, de lâ începutul anului, au fost extrase peste cărbunele. E ora 11 și 5 mi- plan 11 600 tone de- cărbu- nute. în aripa din dreapta

1974. Din. plusul de producție, 1 200 de tone revin brigăzii lui Constantin Popa. Pînă la sfirșitul lunii însă — este de părere Popa — se va mai adăuga o pro-
acestui ba- raportează cum ; ne Clement

ter- pe

La Vulcan, minerii înalță
drapelul întrecerii

pe cel mai înalt catarg

la angajamente 
primii la fapte
ducțîe de încă 300 de tone de cărbune peste plan în contul brigăzii....Alte suitori, alțe galerii, alte abataje. Sîntem în abatajul cameră nr. 5 din stratul 3, blocul 3, sectorul

30 de tone peste planul schimbului".în timp ce în abataje minerii muncesc încordat, în galerii, la- orizontul 480 metri, se formează trenurile de vagoneți cu cărbune ; din adîncurile Vulcanului erup apoi spre lumina zilei „diamantele negre", șuvoiul de pîine al vetrelor de foc unde se plămădește metalul românesc. Ajunși în sala de pontaj, în locul unde minerii își
_______,______ i care a lansat ' chemarea la întrecere către toate brigăzile din Valea Jiului care lucrează în abataje cameră : „Două cîmpuri de cărbune pe schimb și aripă" Din amindouă aripile ^“““T'sînt*  TnfoXfi abatajului transportoarele ■ încărcate „ochi" revarsă în-tr-un șuvoi neîntrerupt

dau zilnicde clasamentul dintre brigăzi și văd pe chipul inginerului Aurel Matiaș un semn care
întrecerii sectoare,

exprimă nedumerire.' Pe un panou erau scrise cuvinte de felicitare lâ adresa colectivului sectorului 1, care, și-a îndeplinit, înainte de termen, sarcinile de plan pe anul 1974. „Trebuie să fie. o greșeală — spune el. Ieți, în schimbul 2, sectorul nostru, sectorul 3, și-a îndeplinit planul anual ; noi .ar fi trebuit să fim felicitați", „Nu, nu este nici o greșeală — i se explică, de către tovarășul Aurel Birlea, secretar al comitetului orășenesc de partid. Ieri ați fost felicitați voi, iar. astăzi sectorul 1 își primește cuvenitele felicitări".într-adevăr, la Vulcan, în calendarul întrecerii, în ultimul timp, aproape fiecare zi a adus vești de seamă. La 28 noiembrie și-a îndeplinit planul pe anul 1974 colectivul sectorului VIII- investiții ; la 6 decembrie— l-a urmat sectorul IV- producție ; la 9 decembrie— sectorul III producție ; la 10 decembrie — sectorul 1 producție ; și ceea ce nu se mai vede și nu mai e scris pe nici un panou — dar reprezintă o deosebită performanță — este că de la începutul anului colectivul întregii exploatări miniere și-a îndeplinit și depășit, decadă de decadă, lună de lună, sarcinile de plan. Și încă un lucru deosebit de important pentru producția anului 1975 : planul anual al lucrărilor de pregătiri a fost îndeplinit la 22 noiembrie a.c., ceea ce înseamnă că minerii de la Vulcan și-au asigurat frontul de cărbune necesar pentru ca din prima zi a anului viitor să-și consolideze și să dezvolte țațele actuale.Sînt. doar cîteva care arată că acolo, dineuri, minerii din sînt inereu la datoriei, ridică pe cel mal înalt catarg drapelul întrecerii socialiste pentru îndeplinirea cincinalului Înainte de termen.'

A

rezul-fapte în a- Vulcan înălțimea
Constantin MORARU

ta COMBINATUL DE CELULOZA ȘI HÎRTIE LETEA-BACĂU, stăm de vorbă cu inginerul Iulius Wan- ger, directorul combinatului.— Planul de producție pentru a- nul viitor, ne spune interlocutorul, care prevede creșteri substanțiale față de acest an, esțe cunoscut la toate nivelurile, fiecare om, fiecare secție știu ce Vor realiza chiar din prima zi a anului T975. în ' acest scop, planul de producție a fost defalcat pe semestre, trimestre și pe luni.— Care este stadiul încheierii contractelor ?— Și la acest capitol stăm bine. Ca furnizor, avem asigurată desfacerea intregii producții a anului vi-

Hor. Primind Ia vreme repartițiile, am -putut încheia contracte cu toți beneficiarii, atit cei interni, cit și cei externi. întregul proces tehnologic fiind organizat în flux continuu, nu sînt permise întreruperi, „strangulări". care să ducă lâ diminuarea producției. Aceasta presupune o a- provizionare ritmică cu materie primă. Și in această direcție am luat măsurile corespunzătoare ; ca atare, avem asigurată prin contract întreaga cantitate de materie primă și de materiale pentru anul viitor. Mai sînt de procurat doar unele materiale secundare necesare pentru trimestrele III și IV. (Gheorghc Baltă)

— Cît privește producția pe anul 1975 — spunea inginerul Mircea Roman, directorul tehnic al ÎNTREPRINDERII DE STRUNGURI DIN ARAD — precizez că cunoaștem bine planul. Pe baza lui, încă la 10 noiefnbfie, comitetul oamenilor: muncii a efectuat o analiză amănunțită a măsurilor care se impun a fi luate pentru ca producția în anul viitor să înceapă în condiții bune.într-adevăr, lucrurile așa stau. După cum se știe, unitatea arădeană are relații de cooperare cu multe u- zine din țară. Pentru desfășurarea lor pe baze judicioase, întreprinderea de strunguri din Arad a înaintat din timp toate comenzile către colaboratorii din țară pentru piesele
Menirea socială

a cîntecului de masăîn anii socialismului, muzica, la fel ca și celelalte arte, a cunoscut 
o dezvoltare fără precedent; Compozitorii noștri au creat o- pere de mare forță artistică, inspirate din trecutul de luptă al poporului, lucrări al căror mesaj reflectă sugestiv, emoționant, momente din lupta comuniștilor din ilegalitate, lupta partidului pentru dreptate națională și socială. De-a lungul acestei perioade, o largă răspîndire a cunoscut cîntecul patriotic, muncitoresc- revoluționar. Prin mesajul său, acesta a exprimat în toate timpurile, în momente de mari frămintări sociale și politice, cele mai înaintate idei ale epocii, mobilizînd masele populare spre îndepli. nirea năzuințelor lor. 
a idealurilor pentru bine și progres, pentru cauza dreptății, a u- manității.Succesele de prestigiu din ultimii ani și din acest domeniu, al cîntecului de masă, au arătat că pentru realizarea unor creații valoroase, care să se a- dreseze publicului larg, inspirate din realitățile vieții noastre contemporane, a impresionantelor realizări ale oamenilor muncii în toate domeniile de activitate, fiecare compozitor trebuie să cunoască în profunzime ntarile transformări ce

au loc zi de zi, sub ochii noștri, să se a- propie de ele cu dragoste și pasiune. Numai cunoașterea temeinică a fenomenelor concrete, a faptelor de viată ne va ajuta pe noi, compozitorii, în realizarea unor cîn- tece inspirate, mobilizatoare, de o largă accesibilitate. Cercetînd cu atenție memorabilele documente ale Congresului al XI-lea desprindem și un demn limpede adresat slujitorilor muzicii : tematica cîntecului de masă trebuie să-și îmbogățească sfera repertorială. abordînd o gamă largă de subiecte, izvorîte din multiplele realizări ale oamenilor muncii, a cuceririlor revoluționare. Prin însuși caracterul său, cîntecul patriotic trebuie să se adreseze maselor într-o formă clară, concisă, cu o melodie curgătoare, firească, plină de prospețime, de o mare forță mobilizatoare și accesibilitate. Creațiile corale ale unor muzicieni din trecut ca Ci- prian Porumbescu, Ion Vidu, George Dima, D.G. Kiriac și alții sînt și astăzi îndrăgite publicul datorită tistice, fiecare mintiti contact mișcarea corală de matori a vremii, fiind 
el Înșiși îndrumători

de larg, tocmai valorii lor ar- faptului dintre cei au avut nemijlocit

ai unor renumite asociații corale.Analizînd creația cîntecului de masă inspirat din realitățile noastre contemporane, putem afirma că acest gen a căpătat noi semnificații și prin noutatea limbajului melo- die, realizat, cu măies.* trie și talent, de către compozitorii con- sacrați ai genului. Organizarea celor unsprezece concursuri re- în- publicane, a festivalurilor 'corale județene și interjudețene-zona- le, precum și manifestarea de mare amploare. emisiunea-concurs „Cîntare patriei", au avut darul de a stimula permanent, activitatea corurilor de amatori, precum și creația cîntecului de masă contemporan, compozitorii noștri oferind prime audiții, la cererea unor colective corale de amatori.Creația corală contemporană trebuie să fie străbătută de mesajul umanismului, socialismului și comunismului, să surprihdă imagini artistice patriei, toată ei, cu
că a- un cu‘ a-

în frumusețile viața însăși, în comDlexitatea tot ce are ea înălțător, mai luminos, devenind astfel un bun al întregului popor. Este marele și nobilul îndemn pe care Congresul partidului l-a sădit In mintea și inima fiecărui compozitor.
Mircea NEAGU

Un baraj pe pîrîul PețaORADEA (Corespondentul „Scin- teii“. Dumitru Gâță). — La 1000 metri în amonte de stațiunea balneoclimaterică „Felix", pe valea străjuită de o parte și de alta de dealurile Betfiei și Ilidișe- lului, s-a deschis un important șantier de hidroameliorații. Excavatoarele mușcă din trupul pămintului. zeci de bascule transportă materiale de construcții, munca continuînd pînă noaptea tîrziu. Aici se ridică un puternic baraj pentru care se vor folosi 200 000’ mc de terasamente. Barajul va apăra de inundații stațiunii» „Felix" și „1 Mai“. va regu-

lariza pîrîul Peța, care primăvara și toamna amenință municipiul Oradea cu revărsarea apelor. Conform planului de investiții, lucrarea trebuie să înceapă la jumătatea trimestrului I din anul viitor, cu termen de predare 1 iulie 1976. începerea lucrării cu un devans de două luni face parte din măsurile luate de organele județene pentru accelerarea îndeplinirii sarcinilor ce revin din hotărîrile Congresului al XI-lea. Conform planului de execuție întocmit. barajul va fi terminat cu 6 luni mai devreme, astfel că la finele anului viitor se va da in folosință.

și de noapte
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turnate și prelucrări șl cu marea lor majoritate au fost semnate contracte ferme. Cît privește stadiul încheierii contractelor de desfacere a producției anului viitor, deocamdată acesta nu se ridică la nivelul 6e- rințelor; gradul de acoperire cu contracte a producției-marfă este de 100 la sută în ce privește beneficiarii interni și într-o proporție mai redusă la export. Cînd va soluționa această problemă urgentă Centrala industrială de mașini-unelte, mecanică fină și scule din București, astfel incit întreprinderea să-și poată asigura neîntîrziat baza materială conform specificațiilor producției pentru export ? (Constantin Simion)

La cumpăna ultimei
luni a anului

REALIZĂRILE SUPERIOARE
din prima jumătate a lunii
decembrie pot fi transformate în
REZULTATE EXCELENTE

Teleconferința „Scînteil", în pagina a ll-a

r
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întrecerea patriotică pentru gospodărire și înfrumusețare dintre comune, orașe și județe se apropie și ea de etapa finală. „Competiția pentru frumos", cum mai este numită, se va încheia în acest an, după unele date preliminare, cu unul dintre cele mai bogate bilanțuri înregistrate pînă acum. E firesc, pentru că, desfășurată sub semnul celor două mari evenimente din viața poporului nostru — a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al. XI-lea al partidului — ea a declanșat o masivă participare a maselor de.cetățeni la acțiunile destinate înfrumusețării nerat, vărată rituluiDacă cu ani pentru privită în general se sădeau flori și arbori, de regulă în centrele orașelor, se zugrăveau fațade la case, și cam atît — în trecut înalte, rală a perfecționarea local, îmbunătățirea aprovizionării, a transportului în comun, a asistenței sanitare, folosirea deplină a forței de muncă și a resurselor locale, economisirea combustibilului și a energiei electrice etc. Altfel spus, a prins viață o acțiune complexă, care contribuie la schimbarea înfă-

țișării localităților noastre. Tot mai mult tinde să dispară mentalitatea că gospodăria comunală ar fi o treabă de care să se ocupe, în exclusivitate, primăria cu aparatul ei.— De cele mai multe ori — ne spunea tovarășul Martian Fuciu, primarul

la podul Bistriței — ne explica tovarășul Radu Timofte, prim-vicepreședin- te al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Bacău — a trebuit să fie deviat mai întîi un riu. Toți cetățenii au pus umărul la înfăptuirea acestei lucrări. Imaginați-vă :

primării cu cetătehii nu mai au caracterul unor ședințe de rutină, ci sint, practic, ceea ce trebuie să fie ; adevărate „tribune" ale bunei gospodăriri în care și cetățenii, și. primăria au responsabilități precise și acționează, în acest sens, de comun acord.

localităților, a ge- pretutindeni, o ade- efervescență a spi- gospodăresc.la începuturile ei, în urmă, întrecerea înfrumusețare era oarecum limitat —
ultimul timp s-a la obiective mai ca ridicarea gene- nivelului edilitar, corperțului

® CUM SE MUTA UN RÎU • O PRIMĂVARĂ NEOBIȘNUITA • COMPETIȚIA PENTRU FRUMOSA CUPRINS MILIOANE DE CETĂȚENI
municipiului Arad — ideile privind acțiunile pe care le inițiem pentru gospodărirea orașului provin din partea cetățenilor,. iar faptele de muncă sînt tot ale lcr. Aproape spontan, cetățenii se îngrijesc, în fiecare primăvară, de zugrăvirea fațadelor, de repava- rea a sute de mii de mp de străzi și trotuare, de amenajarea a numeroase baze sportive, de alte acțiuni obștești". „Ca să putem începe construcția șoselei de centură a orașului, lungă de la Calea Moinești pînă

valoarea totală a lucrării de 33 milioane lei".într-adevăr, faptele demonstrează că antrenarea populației rezolvarea treburilor ștești, în întrecerea patriotică pentru gospodărirea și înfrumusețarea localităților este condiționat, în primul rînd, de modul în care conlucrează primăria cu cetățenii, de felul în care știe să-i consulte și să-i atragă la înfăptuirea propriilor propuneri și idei. Consfătuirile pe care le organizează cele mai multe

Sînt concludente, în a- ceastă direcție, de pildă, rezultatele obținute In Capitală, în cadrul acțiunii „Bucureșteni, primăvara vă cheamă !“, privind amenajarea de parcuri și zone de agrement. într-o singură primăvară, cea din 1974, anul marilor sărbători din viața poporului nostru, s-au efectuat lucrări edilitar- gospodărești, in fiecare sector, mai multe decît în alte cinci primăveri la un loc !La Craiova, întrecerea patriotică a vizat un obiec-

tiv de mare importanță în crearea unui mediu ambiant sănătos, pentru generațiile de azi și de mîine, și anume — crearea sistemului ecologic al municipiului. Pe baza unui program, elaborat și definitivat cu participarea specialiștilor, dezbătut cu cetățenii, s-a trecut la crearea în jurul orașului a unor zone complexe, alcătuite din liziere, parcuri, oglinzi de . apă etc., pentru protecția mediului ambiant.Exemplele asupra cărora am stăruit reprezintă, fără îndoială, doar mici secvențe din marele ansamblu de preocupări și inițiative cetățenești pentru gospodărirea și înflorirea localităților țării, pentru ridicarea și pe această bază a nivelului nostru de trai. Rostul acestor rînduri a fost nu de a face un bilanț complet al rezultatelor înregistrate în acest domeniu, ci de a fi, prin ele însele, un argument pentru intensificarea și extinderea — la scară și mai mare — a acestor preocupări în anul viitor. Obiectiv care creează, de altfel, un cîmp larg de acțiune în care cetățenii, deputății, primăria, organismele F.U.S. își pot manifesta inițiativa in cele mai diverse forme. Mai cu seamă acum, cînd întrecerea patriotică intre localități va beneficia de o organizare centrală perfecționată.
Gh. GRAURE 
Const. PRIESCU

Extragem din Anuarul statis
tic : anul trecut au apărut in 
România 11 630 titluri de carte, 
intr-un tiraj total de 99 033 000 
exemplare. Din gurile fierbinți 
ale rotativelor au pornit spre 
cititori, în același an, peste 1,2 
miliarde exemplare de ziare.

Milioanele si miliardele acestea 
trec, toate, prin mina tipografului, omul care culege și aceste 
rînduri. Cu destoinicie si o aleasă 
dragoste pentru profesie. Cu 
simplitate și modestie. Cunos- 
cind exact uriașa răspundere a 
cuvintului tipărit. Pregătind cu 
migală-de bijutier, la orice oră 
din zi și, mai ales, din noapte, 
hrana spirituală cotidiană a cti
tor minți avide de cunoaștere. 
Cunoscind el, dinții r- după au
tor — forța cuvintului izbucnit 
de sub creion, potrivindu-l sila
bă cu silabă in veșmântul de 
plumb pentru fascinanta călăto
rie pe coala albă a ziarului ori 
a cărții.

Datorăm muncii harnice și de 
neprețuit a tipografului tot ceea 
ce lese de sub teascurile tipo
grafiilor. In atelierul modest 
și rudimentar, el a scos 
in crucea unui veac — la 1544 
— inti.ia carte tipărită in 
graiul românesc. El a dat la i- 
veală „Palia de la Orăștie" — 
superbul ' monument de limbă 
veche românească. Ori celălalt 
monument,. de data asta al ge
niului creator al poporului aces
tei țări : neîntrecuta baladă a 
„Mioriței". El i-a tipărit și-t tipărește pe Filimon, pe Alecsan- 
dri, pe Eminescu, pe Creangă, pe 
Caragiale, pe Sadoveanu, pe 
Blaga, pe Călinescu, pe Labiș, 
pe Zaharia Stancu și pe cîți al
ții, astimpărind setea noastră de 
frumos, aspirația spre înțelep
ciune. Muncitorul tiparului și-a 
vărsat sîngele la . 13 Decembrie 
1918 — și tot el a tipărit, citeoda- 
tă cu cerneala singelui, a jertfei 
supreme, „Scîrlteia" ilegală, a- 
poi vestea electrizantă a trium
fului insurecției naționale anti
fasciste armate organizată de 
partid, decretele naționalizării și 
proclamării Republicii sau actul 
voinței naționale al investirii.în
tâiului președinte- al Republicii 
Socialiste România., întâiul, Pro
gram al Partidului Comunist 
Român. El tipărește abecedarul 
fiecărei promoții de școlari, gin- 
dul înalt al savantului, cîntecul 
patriotic ori de leagăn, felicita
rea pe care ne-o dăruirn la fie
care inceput de an ori dicționa
rul enciclopedic, simfoniile lui 
Enescu.

In epoca noastră, tipograful 
și-a ciștigat, prin sîrguința și 
valoarea socială a muncii sale, 
dreptul la o remarcabilă prezen
ță in existența semenilor lui. Cu 
deosebită dragoste și respect îl 
omagiem azi, de ziua lui, dorin- 
du-i cu vibrație colegială sănă
tate, fericire și tot mai multe 
bucurii plămădite acolo, la 
teascurile fascinante ale nobilei 
sale profesii. Bucurii pe care, 
știm, le va împărți generos cu 
noi, toți.
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FAPTUL LA CUMPĂNĂ ULTIMEI LINIȘTEA

DIVERS LUNI A ANULUI înseamnă sănătate
Pe marginea simpozionului f 

„Probleme actuale ale zgomotului în centrele populate",

Din toată
REALIZĂRILE SUPERIOARE din prima jumătate a lunii decembrie 

pot fi transformate în REZULTATE EXCELENTE
inimaUn incident stupid, în urma căruia tînărul Romică din Băiceni (Botoșani) transportat urgent la județean, în miez de Echipa medicului A. Ionescu constată cu îngrijorare că sînt străpunse o arteră și inima, a- ducînd pacientul în stare de moarte preclinică. Pentru a șe interveni imediat, ca să poată fi cusută, inima trebuia oprită. Și, într-adevăr, inima a fost o- prită pentru cîteva secunde... Ca apoi din nou să bată I După două luni R. D. a părăsit spitalul vindecat. O reușită profesională în rezolvarea unui caz extrem de dificil. Iată un motiv în plus, pentru care tînărul salvat a adresat medicilor botoșă- neni o călduroasă mulțumire... din toată inima !

Dughilă a fost spitalul noapte.

Un șofer
9

de... aur
Toată lumea știe povestea cu 

peștișorul de aur. Dar nimeni 
n-a auzit pină acum și de un 
șofer de aur. Și totuși el există, 
nu în poveste, ci la cooperativa 
„Viitorul" din Brăila. Numele 
și prenumele : Iulian Necșules- 
cu. In timp ce ducea un nou 
transport de îmbrăcăminte la 
una din secțiile de curățătorie 
chimică ale cooperativei, I. N, a 
observat la o haină un buzunar 
mai „umflat". A băgat mina în 
buzunarul hainei cu pricina, a 
scos un plic cu bijuterii de aur, 
și pe-aici ți-e drumul! Adică 
a făcut calea întoarsă la condu
cerea cooperativei, cooperativa 
a anunțat miliția, miliția l-a gă
sit pe păgubaș, iar păgubașul, 
bucuros (avea și de ce), l-a îm
brățișat pe șofer, spunindu-i t 
„Ești un om de.„aur 1“

Luna decembrie a devenit pentru multe colective din industrie o lună record, o lună a autodepășirii. Hotă- rîte să treacă la transpunerea nein- tîrziată în viață a hotărîrilor ~ greșului Iectivele ducerea acționat . gia și priceperea lor pentru a valorifica operativ resursele interne da sporire a producției și eficienței economice, transformind zilele lunii decembrie în zile ale măiestriei gospodărești, gile ale randamentelor maxime în producție,Ce conține raportul muncitoresc al acestei luni de virf 7 Iată, mai întîi, citeva fapte demne de marchează producțiile obținute In perioada din acest an pînă la de către :e siderurgiști — 217 000 tone de oțel, 113 000 tone fontă, 134 000 tone laminate finite pline, 76 000 tone cocs;• mineri — 118 000 tone huilă netă ;• constructorii de mașini — 559 tractoare, aproape 3 000 autoturisme de oraș, 160 000 kW motoare electrice.Este firesc ca un asemenea bilanț să genereze noi energii, noi ambiții pentru a produce, în continuare, mai mult, mai bine, mai ieftin in fiecare din cele 16 zile care au mai rămas pînă la sfirșitul acestui an. Citeva detalii în legătură cu rezpl- tatele de pină acum și cu producția suplimentară ce urmează a fi obținută pînă la sfjrșitul anului prezintă, în teleconferința de astăzi, reșpondenții „Scînteii".Un prim apel din GALAȚI, de la Dan Plăeșu :

Canal Xl-lea al partidului, co- din întreprinderi, ’ sub con- organîzațiilor de partid, au și acționează cu toată ener-

— Ieri, furnaliștii Combinatului «i- derurgic gălățean au rotunjit la 60 000 tone producția suplimentară de fontă brută realizată aici, de la începutul. anului și pînă In prezent. Numai in prima parte a lunii decembrie ei au elaborat peste plan mai mult de 5 000 tone fontă brută, obținînd zilnic depășiri importante ;

laudă, care' suplimentare care a trecut 10 decembrie

co

Haine 
pe măsură codeVictor Vădean, de fel din muna Colna, județul Cluj, profesie fost șofer, iar de la un I timp... fără, s-a strecurat noap- I tea intr-un atelier de croitorie , de pe str. Reșiței din Timișoara. în timp ce proba fel de fel de haine, pentru a le găsi pe cele mai potrivite, a fost ob- I servat de un lucrător de Ia salubritate. Deși a încercat să se I facă nevăzut, n-a avut scăpare. | Cei care răspund de curățenia orașului au vederea bună pe | timp de noapte. Așa că l-au predat organelor de miliție. Acum i se pregătește un costum pe potrivă.
„Chilipir**  
cu motorină

— Care mai vrei, care mai 
iei 7 Motorină specială. Preț re
dus, de la zece litri-n sus...

Așa striga, cit îl ținea gura, 
în centrul comunei Hărman, ju
dețul Brașov, Vasile Hîncu, trac
torist la T.C. Brașov. In jurul 
cisternei (că o cisternă avea I) 
s-au și adunat cițiva chilipir
gii. Cind „desfacerea" era în 
toi a apărut un echipaj al miliției. Hincu a dat „explicații" :

— Știți, cind s-a descărcat 
cisterna, a mai rămas un „rest" 
de 1 000 de litri, și cum n-aveam 
ce face cu acest rest...

Dar „restul" abia a urmat: 
chilipirgiii au trebuit să înapoie
ze imediat motorina, iar Hincu 
a fost trimis în fața instanței. 
Iar instanța i-a asigurat o altă 
ocupație pentru 10 luni. 
Hincu nu mai strigă: 
mai vrei, care mai iei Ce 
vrut, a și luat.

Incit 
,Care 

a

După faptă, 
și răsplatăMatei Roșea și Dumitru Humă din Tg. Neamț, împreună cu Vasile Iftimie din Răucești au pornit la vînătoare. întru- cit n-aveau permisul necesar, ei au început șă hălăduiască, pe furiș, prin păduri și prin hățișuri. în scurt timp, le-a a- părut in bătaia puștii un mistreț. Cei trei braconieri l-au răpus și, în aceeași noapte, și l-au împărțit in trei părți egale, „ca să nu se supere nimeni". Dar tot s-a lăsat cu supărare. Urmează să plătească tot egal, fiecare.
Ionel
din Roșiori

aMiliția județului Teleorman 
început urmărirea penală in 
cauza privind pe numitul Ion 
Izvoranu, fost gestionar al ba
lastierei fabricii mixte de indus
trie locală din Roșiori de Vede. 
1.I. este învinuit de săvîrșirea 
infracțiunii de „fals intelectual, 
uz de fals și neglijență in servi
ciu", prin care a adus mari pre
judicii avutului obștesc, Mat 
concret, printr-o simplă întorsă
tură de condei, el confirma efec
tuarea a numeroase transporturi 
în plus de către o serie de con
ducători auto. IFirește, in schim
bul unor „atenții". Tot „atentă" 
va fi cu el fi instanța.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteil1

Orașul modern de pe toate meridianele lumii devine tot mai zgomotos pe măsură ce se dezvoltă industria. creste populația și se mărește traficul urban. Numeroase cercetări Întreprinse in ultimii ani, pe plan național și internațional, de către specialiști din diferite domenii — medici, fizicieni, acusticieni, arhi- tecti, sociologi, psihologi, economiști ș.a. — demonstrează, fără nici un fel de echivoc, că zgomotul reprezintă o amenințare din ce in ce mai _ accentuată pentru sănătatea fizică și psihică a ființei umane. La noi in tară, ameliorarea și prevenirea unor situații necorespunzătoare în acest domeniu. utilizarea de metode șl mijloace tehnice sau de altă natură în scopul combaterii zgomotului sînt stabilite prin Legea cu privire la protecția mediului înconjurător.Pornind de la sarcinile ce revin cercetării științifice în sprijinirea acțiunilor ce inițiază în s sens, simpr nul „Probi actuale ale moțului in centrele populate" — organizat de Comisia de Academiei ~ România - _ . . .unele rezultate obținute de către cercetători și proiectant! în orașele București, Cluj-Napoca și Iași, prin studiile efectuate asupra zgomotului extrauzinal, vibrațiilor șl zgomotului generat de tramvaie și autobuze.' a dezbătut probleme de sistematizare, relevîndu-se rolul arhitectului, constructorului și urbanistului în găsirea căilor celor mai adecvate de reducere a nivelului de zgomot. Principala sursă de zgomot a orașului o constituie mijloacele de transport de toate categoriile, la care se adaugă zgomotul extrauzinal și cel din locuințe. Unele măsurări efectuate în municipiul București au demonstrat că zgomotul produs de circulația stradală nu depășește, în medie, valorile critice (determinate de normative și recomandări) nici chiar in punctele cele mai aglomerate și cu traficul cel mai intens (cum ar fi piețele Unirii, Iancului, Rosetti, Operei, Republicii, Cobălceșcu, Victoriei ș.a.). Specialiștii au arătat însă că gradul relativ ridicat al zgomotului de trafic nu se justifică nici prin numărul vehiculelor șl nici prin intensitatea circulației. Adevărata cauză rezidă in gradul de uzură și în întreținerea necorespunzătoare a unor vehicule aflate în exploatare, în special a unor mijloace de transport in comun. Trebuie ținut seama de faptul că la poluarea sonoră se adaugă și poluarea chimică1 a atmosferei, prin gazele de evacuare. Soluția ? în primul rînd. respectarea cu strictețe a legii care interzice generarea unor astfel de noxe. Specialiștii au propus , șolutii pentru organizarea unși cir-

cela 44 de războaie de țesut montate recent In spații care anterior erau folosite ca depozite. La data de 17 decembrie va fi realizat integral planul pe 1974, ceea ce va permite livrarea peste prevederile planului 1974 a 500 000 mp țesături tip bumbac, cu mai bine de 50 la sută mai mult decît angajamentul asumat în întrecerea socialistă.Colectivul întreprinderii de piese auto și de schimb — SIBIU s-a angajat, la începutul lunii decembrie, să dea peste plan, în această lună, piese de schimb în valoare de 5 milioane Iei. în legătură cu cîteva din acțiunile ce au fost întreprinse în a- ceastă direcție și cum se materializează angajamentul, ing. loan Si- mion, directorul I.P.A.S. — Sibiu, a declarat redactorului nostru, Ibn La- zăr :— Am și realizai acest angajament, iar acum sperăm ca pină în ultima zi a anului economic 1974 să dăm peste plan piese de schimb —‘ transmisii cardanice, sisteme de direcție, echipamente și aparataje de frînă, arcuri pentru autocamioane cu benzină sau motorină — a căror valoare să treacă de 10 milioane lei. Menționînd activitatea întregului nostru colectiv, țin să relev totuși, in mod deosebit, pe cea a șefilor de echipă Ion Orlandea, Dumitru Ursu, Gheorghe Damian, maistrului Nicolae Zaharia și inginerilor loan Radu și Stan Măruntu.— Minerii din DORNA — transmite Gh. Parascan — se situează, prin realizările obținute, în fruntea colectivelor de muncă din cadrul Combinatului minier Suceava. în prima jumătate a lui decembrie, la mina Leșu Ursului-Nord au fost extrase peste prevederile de plan 700 tone minereu cuprifer. O contribuție hotărîtoare au adus-o brigăzile din revirul condus de maistrul principal Gheorghe Bucătaru. în a- ceeași perioadă, cuptorarii de la secția Arșița au obținut o producție suplimentară de 200 tone. La secția din Călimani. unde se desfășoară ample lucrări de investiții, în vederea punerii în valoare a unor însemnate resurse de minerale utile, zilele trecute a fost excavat cel de-al 200 000- iea metru cub rocă peste angajamentul anual asumat în întrecerea socialistă. Tot aici, formațiile de mineri, conduse de maistrul Nicolae Bu- ciceanu, și echipele de mecanizatori, conduse de maistrul Paul Pauliner, au depășit prevederile la zi pe această lupă cu un volum de 7 000 mc rocă excavată. Iată o ultimă informație prezentată de ing. Ion Niculiță, directorul exploatării: minerii dornenivor tncheia bilanțul acestei ultime luni cu realizări suplimentare ;cel - puțin fabricii, in a doua jumătate a aces- duble față de rezultatele primelor 15 tei luni șe estimează o șl mal mare depășire a planului — cu încă 55 000 mp țesături, care sa va realiza ps

— Le dorim succes deplin ambițioșilor furnaliștl 1— In rindurile ambițioșilor transmite Octav Grumeza — se scrie și colectivul uzinei „Unio" 
ȘATU-MARE, care a notărîtpină la sfirșitul anului să livreze o importantă cantitate de mărfuri pentru export Intr-o ședință ope-

în- 
din caTeleconferințct „Scînteii"

GALAȚI: In 30 de zile - 10 000 de tone fonta peste, 
plan

SATU-MARE : Pînâ la sfirșitul anului, producție supli
mentară la export

SF. GHEORGHE: Peste două zile planul anual va fi 
realizat

H

zgo-

prof. univ. dr. ing. A. STAN, secret tar științific al Comisiei de acustică —- va fi un oraș mai liniștit, in ciuda faptului că vom avea mai multe uzine, că vom fi mai multi și că vom circula mai intens.Dovada ?. Noile cartiere : Drumul Taberei. Pantelimon, Colentina ș.a., care se bucură, și din acest punct de vedere, de un confort sporit. Circulația se face ocolind blocurile de locuințe, spațiile verzi — mari protectoare — opresc undele sonore, iar clădirile sînt dispuse oblic față ds șosea".Pe baza măsurătorilor acustica efectuate de către I.C.P. Cluj-Napoca. în diferite centre, specialiștii au arătat că poluarea sonoră scade sau crește și in funcție de orientarea clădirii față de șosea, orientarea perpendiculară fiind superioară chiar și celei oblice. Pentru limitarea zgomotelor produse de uzine, specialiștii de la I.P.I.U. au propus o serie de soluții — ca rezultat al cercetărilor întreprinse în diferitele unități aleindustriei ușoare. Printre acestea se prevăd războaie de țesut fără suveică, silențioase și cu randament mai mare, plafoane fonoabsorbante, gratie cărora s-a redus cu 40—50 la sută intensitatea acustică în unele întreprinderi (țesătoria de mătase „Victoria" Iași, Întreprinderile „Proletarul" Bacău. „Aurora" București ș.a.).Dacă, pină de curînd. produsele și materialele fonoabsorbante se aduceau din import, în prezent specialiștii Institutului de cercetări și proiectări pentru materiale de construcții — așa cum s-a subliniat, în cadrul simpozionului — sint pe cale să producă semiindustrial, cu materii prime din țară, materiale antiacus- tice, cu proprietăți antifonice, competitive la nivel mondial. Aplicate pe lemn, beton, cărămidă ș.a., sub formă de plăci, panou sau chiar tencuială, noile produse antifonice românești vor asigura protecția împotriva zgomotului a locuințelor, atelierelor și uzinelor.Pe lingă rezultatele comunicate, simpozionul a constituit cadrul unor dezbateri interesante, din care s-au desprins numeroase concluzii, intre care necesitatea ca, odată cuvizia tehnică periodică a tuturor vehiculelor, dar îndeosebi, a celor de transport in comun, să se efectueze și un control al nivelului de zgomot al eșapamentului în vederea reducerii lui pînă la limite fixate prin norme ; crearea unor nuclee de cercetare, de laboratoare, proprii fiecărui oraș, care să se preocupe de rezolvarea problemelor specifice ridicate, așa cum se procedează în domeniile transportului, iluminatului, încălzitului ș.a. ; cerința unei corelări mal judicioase între nivelul de zgomot
Viorel SĂLAGEAN Elena MANTU

proiectantul incluzînd încă din deviz tratarrțentul acustic necesar fiet cărei clădiri in parte,

acustică aRepublicii Socialiste a analizat in principal

re-

. n-am experiență? precizare, care ne
închisoare pentru Con- executa prin muncă co-Adică, Împreună,

SIBIU : Dublu față de angajamentul Inițial
VATRA DORNEI: 700 tone minereu peste prevederi

în mal multe zile «-au Înregistrat chiar niveluri de producție comparabile cu cele din trimestrul I 1975. Iată ce ne-a spus ing. Ștefan Banu, șeful secției furnale : „Succesul a- mintit a fost posibil datorită măsurilor de imbunătățire a tehnologiei de exploatare a agregatelor, întăririi disciplinei de producție, asistenței tehnice pe schimburi. Pe baza a- celorași măsuri, pînă la sfirșitul anului, furnaliștii găiățenl «-au angajat să realizeze suplimentar încă 5 000 de tone fontă.
O formă practică și avantajoasă

de economisire la C.E.C.

DEPUNERILE PE BAZĂ
DE CONSIMȚĂMINT SCRISPentru a veni In sprijinul oamenilor muncii care economisesc la C.E.C. a fost introdusă, după cum se știe, o formă avantajoasă de efectuare a depunerilor și anume : depunerile cu regularitate pe bază de con- simțămînt scris. Pentru cei interesați să utilizeze această formă de depuneri ne-am adresat tovarășului 
MIHAIL VIERU, vicepreședinte al consiliului de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni, care ne-a relatat:Forma depunerilor pe bază de consimță- mint scris a apărut in anii din urmă ca rezultat al preocupării instituției noastre de a simplifica și perfecționa formele de economisire și de a dezvolta spiritul de economie in rindul oamenilor muncii. Așa cum indică însăși denumirea, depunerile pe bază de consimțămint scris constau în con- simțămîntul pe care și-I dă depunătorul, angajat al unei unități socialiste, ca din retribuția sa să i se depună pe libretul de e- conomii sau in contul

său personal o anumită sumă de bani. Unitatea socialistă are obligația să dea curs cererii angajatului și să 1 vireze unității C.E.C. indicate de depunător sumele stabilite de acesta, așa cum este prevăzut în H.C.M. nr. 2037/1969.Avantajul acestei forme de depunere o constituie faptul că ea înlătură deplasarea depunătorilor la unitățile C.E.C. pentru e- fectuarea depunerilor, sumele consimțite vi- rindu-se, așa cum am arătat, direct de unitatea socialistă la care lucrează angajatul, pe baza consimțămintului acestuia.Faptul că depunerile pe bază de conslmță- mînt scris se efectuează în principal prin virament contribuie și la o mal bună circulație monetară. Dar foloasele cele mal e- vidente ale depunerilor pe bază de consim- țămînt scris le au depunătorii înșiși, aceștia puțind realiza treptat importante e- conomii bănești. Astfel, dacă angajatul consimte ca din retribuția sa să 1 se depute rmen

nota de plata
— Onorat tribunal, nu contest lipsa. Insă nu-mi dau seama unde au dispărut atiția bani.— Nici eu nu-mi pot explica cum s-a ajuns la o sumă așa de mare. Nu zic, luam și noi, hotărîsem ca personalul din subordine să servească masa gratuit, dar din plusul pe care ni-1 cream...Nedumeririle Aureliei Dincea și Alexandrinei Urse, foste responsabile la magazinul cu autoservire „Alimentara" nr. 10 din Capitală, în legătură cu lipsa în gestiune de peste 200 000 lei, au fost repede risipite. Chiar de „personalul din subordine" I în cele aproape 7 luni cît au funcționat la magazinul amintit, cele două responsabile au sustras din gestiune mari sume de bani. Motivul 7 Pentru... consumul zilnic, împreună cu diferite persoane, a' unor alimente, vînzarea „pe datorie", la diverse cunoștințe etc. Pentru a-și crea faima de „șefe bune", pe lîngă faptul că permiteau personalului „să servească ceva gratuit" din produsele alimentare aflate în magazin, iși făcuseră și obiceiul de a le recompensa cu diverse cadouri — tot din gestiune I Nu vom mai stărui asupra faptelor celor două... iresponsabile (tribunalul le-a sancționat, potrivit legii, cu 15 și, respectiv, 10 ani Închisoare). Altceva atrage însă atenția : atitudinea fostului „personal din subordine". In fața instanței, compărînd fie ca martore, fie ca învinuite, fostele „colege" de serviciu au descris chiar cu o ușoară indignare procedeele celor două care au creat paguba amintită. Fără să omită nici un amănunt ! Ca și cum nici nu mîncaseră usturoi... Pină aici, deși totul se petrecea zi de zi sub ochii lor, deși și ele beneficiau de aceste procedee, n-au suflat (cu excepția unei singure persoane) nici un cuvînt ! Nu se jenau deloc să „servească masa gratuit" din

C.E.C. cite 200 lei lunar, pe un libret de economii cu dofeindă, el realizează într-un an economii in .valoare de 2’465 Iei,' ih 5 an 13 620,75 lei, iar in 10 ani 31 004,60 de lei, din care 7 004,60 de lei reprezintă dobinda de 5 la sută acordată de C.E.C. la acest fel da depuneri.Precizăm că depunerile pe bază de con- simțămînt scris au un caracter strict voluntar. De asemenea, depunătorul poate cere oricînd restituirea parțială sau integrală a sumelor economisite prin consimțămint scris, precum și majorarea sau micșorarea sumelor consimțite a fi depuse ori revocarea consimțămintului.Intruclt un număr tot mai mare de oameni ai muncii optează pentru această formă simplă și avantajoasă de economisire, Casa de Economii si Consemnațiuni a luat măsuri corespunzătoare pentru a satisface cu promptitudine a- ceste solicitări șl se preocupă de perfecționarea continuă a acestei forme de economisire.

rativă cu factorii răspunzători de export s-au stabilit măsuri teh- nico-organizatorice precise, Astfel, la locurile Înguste de montaj și execuție a unor repere, cum sînt cele de cauciuc, se vor introduce 3 schimburi ; vor fi dublata echipamentele de SDV-uri. Săptămi- nal, și chiar mai des, de cîte ori va fi nevoie, conducerea va analiza, cu fiecare factor de răspundere, fiecare comandă care ridică probleme de finalizare și Expediere, precum și de Încasare a contravalorii produselor, împreună cu subfurnizorii noștri, delegații întreprinderii aflați la diferite unități din țară soluționează operativ toate problemele privind impulsionarea livrării subansamble- lor și pieselor necesare.— Fiindcă a venit vorba de export, aș vrea să amintesc că la 4 decembrie 1974, colectivul întreprinderii textile „Oltul" din SF. GHEORGHE și-a realizat prevederile planului cincinal la export. Este demn de remarcat că partenerii întreprinderii textile „Oltul" — firme din pește 15 țări ale lumii — au avut numai cuvinte de laudă pentru calitatea produselor, nesemnalind, de la începutul cincinalului și pină in prezent, nici un refuz de calitate.— Ce alte rezultate deosebite a obținut in decembrie acest colectiv, Tomori Gâza 7— Față de prevederile planului, textiliștii din Sf. Gheorghe au realizat, în prima jumătate a lunii decembrie, peste 35 000 mp de țesături de cea mai bună calitate. După cumIhi'in 5: ani ne relatează Hegyi Zoltăn, directorul
, L ,n fahririi. in a rimiA inmAfafp a nnes-

gestiunea magazinului, >ă primească cadouri, spunînd frumușel „săru’mîna". Mentalitate tipică de profitor. O primă notă de plată le-a făcut-o tribunalul, obligin- du-le să achite contravaloarea prînzurilor gratuite. Cealaltă notificare, de dezaprobare a acestei mentalități, sperăm că le-o va face colectivul de la I.C.L. „Alimentara" sector 6, de care aparține respectivul magazin.
Unchiul și nasul

au uitat
de naționalizare...
...Lui Victor Bădulescu i-au trebuit un cuier, două lampadare, două mese birou... Lui Constantin Beffa i s-a părut necesar, neapărat, o canapea stil... Ion Bistriceanu a vrut musai o sufragerie și o garnitură de bucătărie...La prima vedere, lucruri cît se poate de normale, doar fiecare este liber să-și cumpere ce vrea și ce-i place. Dar... Cei trei amintiți mai sus n-au cumpărat lucrușoa- rele cu pricina din vreun magazin. Le-au comandat pur și simplu la întreprinderea unde lucrau — întreprinderea de produse lemn și mobilă din București, str. Rocilor nr. 12 — și unde erau : director, director adjunct și, respectiv, inginer-șef. Le-au „comandat" este un fel de a spune, fiindcă nu numai că nu era corect să facă acesUlucru, dar au aranjat totul in așa fel, incit au costat nimic sau mai nimic. „Sistemul" părea atît de sigur, incit, cu vremea, fusese preluat și de alți colaboratori: Gh. Stăn- cescu (șef serviciu planificare); Ileș Gyorgy (șef serviciu producție) și alții. Ba, de la un timp erau „serviți" și diverși prieteni din afara întreprinderii. Cît de mare era alunecarea spre căpătuială, spre avantaje, altminteri tarifate cu „preț redus", o do-

■ ■ . juutuiuaou îuuc uivciui uu aguiiiuvculatii adecvate, in special la inter- gtrad3i 6i măsurIie de insonorizare, . Secții (prin unda verde se reduc staționările și, deci, scade nivelul zgomotului și al cantității de gaze de eșapament evacuate).în viitor, Bucureștiul — aprecia
La întreprinderea de geamuri din Buzău

Cheltuielile scad,Concomitent cu preocuparea de a spori și diversifica producția, colectivul de muncă al întreprinderii de geamuri din Buzău depune eforturi stăruitoare pentru reducerea continuă a consumurilor de materii prime și materiale. Iată, de exemplu, intrarea in funcțiune a u- nei instalații de recuperare a o- xidului roșu de fier a contribuit la reducerea cu 30 la sută a consumului din acest material, eco- nomisindu-se însemnate fonduri valutare. Introducerea metodelor noi de croire a geamului u- tilizat la realizarea parbrizelor de autoturisme a dus la obținerea unor economii anuale de peste 8 000 mc geam șlefuit. Constituirea atelierului de creație, care realizează. între altele, oglinzile venețiene, rezolvă una din cele mai stringente probleme legate de larga acțiune pri-

eficiența creștevind valorificarea fiecărui centimetru de ggam șlefuit. Numai aici se obține anual o economie de peste 50 000 rnp geam superior prelucrat. La rindul său, sectorul de confecționare a ambalajelor a adus în acest an întreprinderii buzoiene, prin a- plicarea unor metode xecuție a ambalajelor o economie de peste ne Iei. Rentabilizarea întreprinderii încă de tul primului semestru in curs, depășirea ritmică a indicatorilor de plan, realizarea integrală a obligațiilor către beneficiarii externi pe cei 4 ani ai cincinalului- — iată cîteva din realizările remarcabile ale harnicului și destoinicului colectiv de muncă de la întreprinderea de geamuri din Buzău.

noi de e- din lemn, 3 milioa- acti vi tații la sfirșl- al anului

Mihal BAZU
corespondentul „Scîntel!

vedesc Înseși declarațiile date in fața instanței.— Cind l-am cununat pe finul meu Bis- triceanu Ion, l-am făcut cadou o garnitură de mobilă care urmează fcă fie executată in unitatea unde lucram. (Marinescu Radu, mecanic specialist).— Subliniez că unchiul și nașul meu, Marinescu Radu, vrînd să-mi facă cadou o mobilă de bucătărie, am dispus confecționarea ei în întreprindere... La fel și pentru sufragerie. Am folosit acest procedeu pentru a evita discuțiile pe marginea numelui meu (I. Bistriceanu).— Cuierul și lampadarele mi-au fost aduse de șofer, dar credeam că timplarul le-a lucrat acasă.,. De la Dinculescu Dincă, vărul meu, angajat, responsabil al magazinului de prezentare, am împrumutat o mie de lei, dar cu ocazia inaugurării magazinului și pe care urma să-i restitui după ce-i luam de la forul tutelar... (V. Bădulescu).După cum șe vede, „sistemul" n-a fost deloc (și nici nu putea fi) „nevinovat", cum le plăcea să creadă promotorilor săi. Iar cind a ajuns Ia scadență, cind ilegalitatea a ieșit la iveală, toate „argumentele" invocate se rezumă simplu : vorbe, vorbe, vorbe...Și cum era de așteptat, instanța a dispus, conform legii, pe lîngă recuperarea prejudiciului, și condamnarea celor vinovați la pedepse privative de libertate.

— Oameni buni, mai gîndiți-vâ. Necazuri mal apar într-o căsnicie, dar prin înțelegere și tact ele sînt depășite. De cit timp sinteți căsătoriți 7— De 5 luni...— Numai atît 7!—- Păi nu v-am spus că Ar mai fi de făcut oi scutește de orice alt comentariu: bărbatul fără experiență are ...72 de ani, iar soția geloasă, 50 și... ceva, peste 120 de ani...

al întîmplării: pe la orele șase dimineața, In -atelierul din str. Toamnei s-a auzit mai întîi o bubuitură zdravănă, după care în imobil au izbucnit flăcări. Cuprinși de panică și îmbrăcați cam subțire pentru frigul de dimineață, cei doi plimbăreți au dat buzna pe^ușă afară... Umblînd la sobă, cam ~ ~........... a dat întîi drumul ga-a încercat să aprindă

de foc

distrat, C. Chirilă zului și pe urmă focul.Epilogul : un an stantin Chirilă (va ___________ _________recțională) și în același timp bun de plată pentru pagubă — 43 178 de lei!
Din caietul 
grefierului

Cinci luni, 
după 120 de ani
— Tovarășe președinte, așa nu se mai poate. E îngrozitor, îmi face fel de fel de scene...— Nu-i adevărat I A profitat de lipsa mea de experiență și, după ce s-a văzut în casa mea, a început să-mi facă continuu scene de gelozie.

...A fost odată, cîndva, pe strada Toamnei, un atelier de tapițerie. Și se chema acest atelier „unitatea nr. 9", aparținea de cooperativa „Mobilă și tapițerie" și drept responsabil II avea pe Constantin Chirilă, altminteri meșter priceput și destoinic în meșteșugul său. Dar, spune mai departe firul întîmplării, intr-o bună seară, meșterul Chirilă, după ce s-a convins, cum îi șade bine oricărui meșter că toate rămîn bine puse la locul lor, după ce-a încuiat binișor ușa atelierului a pornit-o (mai bine n-o pornea 1) direct către restaurantul „Doina". Pasămite, să se cinstească cu niște amici. Și așa, mai un pahar, mai o urare, se făcuseră ceasurile două noaptea... Amicii, care încotro, pe la casele lor. Chirilă, aș I Nu-1 trăgea deloc ața spre casă. Prinsese el un foc la inimă și nici una, nici două o pornește la plimbare cu Camelia, agreabila prezentă feminină, care adăugase mult farmecului acelei seri...De-aici încolo, povestirea are mai multe versiuni : una, pe care o susține meșterul tapițer, e că tot plimbîndu-se au ajuns împreună la atelier pe la cinci și jumătate dimineața ; alta, dedusă din probe, indică altă oră... Cert este insă punctul dramatic

„Onorată Instanță, resentimentul, clientului nostru față de soacră nu poate fi considerat ca o culpă conjugală, întrucit noi vom dovedi cu opere din literatura clasică și chiar cu texte de Ia strămoșii noștri romani, că, întotdeauna în istorie au existat cazuri asemănătoare de resentimente față de soacre...". (Din pledoaria unui avocat într-un proces de divorț. Judecătoria sectorului 4).„în timp ce prietenul meu Nicolae Marin, zis Țambal, îi pusese perna pe față bunicii ca s-o „convingă" să ne dea niște bani, a- ceasta a început să strige. Recunosc că atunci cind a intervenit o vecină, eu am Indepărtat-o, asigurind-o că în camera alăturată prietenul meu și cu bunica se joacă de-a prinselea...".(Din declarațiile inculpatei Paula Siretu. Dosar nr. 5088/1974. Judecătoria sectorului 6).
Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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în ziua de 14 decembrie 1974 a avut loc ședința Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România care a dezbătut și addptat programul de măsuri concretă pentru înfăptuirea hotăririlor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului,. în ședința din .13 decembrie 1974. în scopul realizării in bUne condiții a planului pe 1974 și pregătirii temeinice a planului și bugetului pe anul 1975, Consiliul de Miniștri a stabilit măsurile ce trebuie luate de ministere, centrale și Întreprinderi pentru crearea tuturor condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor planificate, desfășurării in mod ritmic a activității de producție, aprovizionare tehnico-materială, investiții, comerț, cercetară tehnologică, pregătirea forței de muncă, a întregii activități economice. încă din primele zile ale anului viitor.1. — In domeniul investițiilor, guvernul a stabilit sarcinile ce. revin ministerelor, organizațiilor de proiectare și avizare pentru urgentarea elaborării și aprobării studiilor teh- nico-economice a proiectelor de e- xecuțfe pentru noile obiective economice. Au fost stabilite, de asemenea, acțiunile că trebuie întreprinse pehtru asigurarea livrării ritmice pe șantiere a mașinilor și utilajelor tehnologice in concordanță cu graficele de montaj și de punere în funcțiune a capacităților de producție, în scopul intensificării ritmului de construcții și montaj s-a stabilit ca Ministerul Construcțiilor Industriale. celelalte ministere care au in subordine organizații de construcții să organizeze temeinic activitatea șantierelor pentru desfășurarea în bune condiții a execuției lucrărilor pe timp de iarnă. în scopul reducerii duratei de execuție, beneficiarii de investiții să participe in proporție mai mare cu muncitori calificați și specialiști la realizarea lucrărilor de montaj, a probelor tehnologice, la urgentarea punerii în funcțiune a noilor obiective economice.2. — în activitatea de producție s-a stabilit ca in continuare, pînă la finele anului, ministerele, centralele și întreprinderile să ia toate măsurile în vederea nominalizării și contractării integrale a producției în scopul bunei pregătiri a fabricației pe-anUl viitor. în fiecare centrală și Întreprindere se vor aplica măsuri pentru folosirea intensivă a Capacităților de producție, realizarea siguranței in exploatarea mașinilor și instalațiilor., efectuarea la timp și de calitate a reviziilor și reparațiilor necesare. în acest sens, s-aU concretizat sarcinile ce revin ministerelor în vederea asigurării fabricării și livrării ritmice a pieselor de schimb pen-

TENIS» „Turneul campionilor"

O finala Nâstase — Vilas
NEWCOMBE A FOST ÎNVINS CU... 3-0 IMELBOURNE 14 (Agerpres). — Finala celei de-a V-a ediții a „Turneului campionilor0 la tenis se va disputa astăzi între românul . Ilie Năs- tase si argentineanul Guillermo Vilas, ciștigătorul „Marelui Premiu —Semifinalele, desfășurate la „Koo- yong Park1* * din Melbourne, in fața a peste 10 000 de spectatori, au oferit două partide de mare clasă, între patru virtuoși ai rachetei, care nu și-au menajat forțele și talentul pentru a ieși invingători. Cu mare interes a fost așteptată partida dintre Năstase și Newcombe. De altfel. înainte de această întîlnire, corespondentul agenției ' Associated Press sublinia că „o confruntare intre acești doi jucători este visul oricărui organizator de turnee". Specialiștii acordau prima șansă campionului australian, considerat greu de învins „acasă" și pe un teren acoperit cu iarbă. Dar Năstase a răsturnat aceste pronosticuri, obținind o victorie clară, în trei seturi, cu 6—3, 7—6, 6—2. in circa 100 de minute de joc.

• Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chirița — 10,30, 
Furtuna — 19,30, (sala mică) : 
Moartea ultimului golan — 10,30, 
Dulcea pasăre a tinereții — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : In lumea bas

„Românul — transmite corespondentul agenției United Press — nu a lăsat nici o șansă triplului campion al Wimbledonului, pe Care l-a manevrat cu abilitate, plasînd mingi greu de returnat și reușind o serie de voleuri strălucite". După primul set. cîștigat destul de ușor de Năstase, Newcombe lăsase impresia unei spectaculoase reveniri în setul al doilea, cirid a condus cu 4—0. în acest moment decisiv. Năstase a găsit puterea să se concentreze asupra jocului, a egalat la 4—4 și a ajuns într-un „tie-break" pe care și 1-a adjudecat cu 7—2, spulberind astfel și ultima speranță a adversarului său. Epuizat de efortul depus în setul anterior. în cel de-al treilea set, Newcombe nu a mai avut resurse să răspundă jocului foarte energic și precis al lui Năstase. care a pits punct partidei mai devreme decit era de așteptat. Aceasta a fost cea de-a 19-a victorie obținută de Ilie Năstase din cele 20 de partide susținute pînă acum in „Turneele campionilor" și al patrulea succes rea-

7tru toate sectoarele de activitate. Analizînd activitatea desfășurată de ministere în scopul ridicării nivelului tehnic și Calitativ al produselor, Consiliul de Miniștri a hotă- rit măsuri pentru intensificarea asimilării fabricației de noi produse, perfecționarea tehnologiei, reprolec- tarea și modernizarea producției în conformitate cu prevederile planului pe 1975.Pe baza programului special de pregătire și perfecționare a forței de muncă pe 1975. organele de conducere colectivă din unități Vor asigura recrutarea, calificarea muncitorilor pe meserii și specialități, precum și intensificarea reciclării cadrelor în concordanță cu necesitățile planului de producție.3. în domeniul aprovizionării teh- nico-maleriale, ministerele economice vor lua in continuare măsuri operative, pentru rezolvarea tuturor problemelor de aprovizionare ce condiționează desfășurarea normală a activității productive din întreprinderi în anul viitor.Organele centrale de planificare, aprovizionare și financiare împreună cu ministerele, centralele și întreprinderile vor intensifica acțiunile destinate reduceri! consumurilor de 'energie, combustibili, materii prime și materiale, a cheltuielilor admi- histrativ-gospodărești, prevenirii risipei și teali2ăril de economii.Guvernul a stabilit măsurile și termenele pentru încheierea acțiunii de raionare și optimizare a transporturilor in scopul îmbunătățirii aprovizionării Unităților și diminuării cheltuielilor de transport.4. In activitatea de comerț exterior in toate întreprinderile se vor lua măsuri pentru producerea mărfurilor destinate exportului la termenele și în condițiile de calitate contractate. O atenție deosebită se va acordă pregătirii și realizării în bune condiții a acțiunilor de cooperare economică internațională prevăzute in planul pe anul viitor.5. în scopul unei mai bune aprovizionări a populației, ministerela economice, Ministerul Comerțului Interior, CENTROCOOP și comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri care să asigure diversificarea sortimentelor, îmbunătățirea calității, fabricarea și livrarea ritmică a mărfurilor destinate populației, o bună gospodărire a fondului de mărfuri. în baza informării prezentate de ministerul de resort guvernul a stabilit o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii activității cantinelor și a căntinelor-res- taurant pentru mai buna servire a oamenilor muncii din întreprinderi.în continuare, Consiliul de Miniștri 
a examinat unele probleme ale activității curente.

lizat în intîlnirile directe cu John Newcombe.Semifinala dintre Vilas și mexicanul Ramirez a dat loc unei lupte destul de strînse. încheiată după a- prOape trei ore cu scorul de 4—6, 6—3. 6—2, 7—5 in favoarea tenisma- nului argentlnean. Așadar, o finală Ilie Năstase—Guillermo Vilas. în care românul va încerca să ciștige pentru a patra oară consecutiv „Turneul campionilor".în COea ce privește partida pentru locurile 3—4, in care ar urma să se întîlnească John Newcombe cu Raul Ramirez, s-ar putea ca aceasta să nu se mai dispute, întrucît australianul, foarte obosit după partida cu Năstase. nu dorește să reapară in fata publicului decit in plenitudinea forțelor sale.
fc». —- — —— — —„ROMÂNIA-PILM" prezintă:

„Talente 
și admiratori"

Producție a studiouri
lor sovietice după piesa 
lui Al. N. Ostrovski. Cu : 
S. Pelihovskaia, L. Gu
banov, N. Grițenko. Sce
nariul și regia: I. An- 
nenski.

Semnarea Protocolului privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 1975 

intre România si R.P. Chinezăîn urma tratativelor, desfășurate în spiritul prieteniei tradiționale și al înțelegerii reciproce, la București a fost semnat, sîmbătă dimineața, Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1975.Potrivit documentului, care prevede o creștere importantă a volumului de schimburi in 1975, față de realizările consemnate în acest an, România va livra R.P. Chineze produse aia industriei constructoare de mașini, printre care nave maritime, autocamioane, instalații pentru forajul petrolier. locomotive Diesel-electrice, vagoane cisternă, mașini-unelte, produse ale industriilor chimică și metalurgică. La rîndul său, R. P. Chineză va exporta în România mașini-unelte, mașini pentru industria cauciucului și maselor plastice, bumbac, țesături din*Delegația economică guvernamentală chineză, condusă de Li Cian, ministrul comerțului exterior al Republicii Populare Chineze, a părăsit, sîmbătă după-amiază, Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de loan Avram, minis-
Semnarea Protocolului privind schimbul de bunuri de larg 
consuni pe anul 1915 intre Ministerul Comerțului Interior 
din România și Ministerul Comerțului și Aprovizionării 

din R. D.La București a avut loc sîmbătă dimineața semnarea Protocolului privind schimbul de bunuri de larg consum pe anul 1975 între Ministerul Comerțului Interior din Republica Socialistă România și Ministerul Comerțului și Aprovizionării din Republica Democrată Germană. Protocolul, care prevede creșteri Însemnate la diverse sortimente față de realizările anului 1974, precum și extinde-

în cîteva rînduri
HOCHEI PE GHEAȚĂîn competiția internațională de hochei pe gheață pentru „Premiul ziarului Izvestia", care are loc la Moscova, s-au intîlnit din nou echipele U.R.S.S. și Suediei. Hocheiștii sovietici au terminat invingători cu scorul de 5—2 (3—0, 2—1, 0—1).

FOTBALUn purtător de cuvint al Federației vest-germane de fotbal a anunțat oficial, în Cadrul unei conferințe de presă, că selecționatele R. F. Germania și Olandei se vor întilni într-un meci amical la 18 mai la Frankfurt pe Main. Forul olandez de specialitate a acceptat propunerea, astfel că la acea dată se va reedita finala ultimei ediții a Campionatului mondial, ciștigată. după cum se știe, de echipa vest-germană. 

bumbac, lină și mătase, laminate, metale neferoase, feroaliaje, cocs, orez și alte produse alimentare.Protocolul a fost semnat de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Li Cian, ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze.Au fost prezenți Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de Stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, reprezentanți ai conducerii altor ministere economice, Nicolae Gavrilescu. ambasadorul României la Pekin, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Au luat parte Lu Ți-sin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Chineze la București, alți membri ai ambasadei.
*trul industriei construcțiilor de mașini grele, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, de alte persoane oficiale. (Agerpres)

Germanărea schimbului de mărfuri, a fost semnat de Radu Abagiu, adjunct al ministrului comerțului interior, și Horst Illgen, adjunct al ministrului comerțului și aprovizionării din R.D. Germană.La semnare a fost de față Nicolae Bozdog, prim adjunct al ministrului comerțului interior. (Agerpres)
AZI, NU !
Dar duminica viitoare, DA: 
veți putea rezerva, 
cîteva ceasuri 
pentru

ALMANAHUL

„S CIN TEIA" 1975

:/•

Cronica zilei
O delegație economică din Guyana, condusă de Winston King, ambasador consilier economic al guvernului, a efectuat intre 6 și 13 decembrie o vizită in țara noastră. Cu acest prilej, membrii delegației au purtat convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, la alte ministere economice, privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice dintre cele două țări, încheierea unor acorduri de cooperare economică, științifică și culturală.

★La Ateneul Român a avut loc sîmbătă dimineața o conferință de presă prilejuită de organizarea în țara noastră a Zilelor muzicii poloneze, acțiune care, potrivit prevederilor planului de colaborare culturală, va fi urmată, in anul viitor, de desfășurarea in Polonia a Zilelor muzicii românești. (Agerpres)
Sesiune de comunicări 

științificeSub egida Academiei de științe sociale și politice, Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România a organizat, în zilele de 13—14 decembrie, o sesiune de comunicări care a readus în actualitatea științifică de specialitate dezbaterea unor teme importante ale muzeografiei românești contemporane.Lucrările sesiunii au fost deschise de prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, care a prezentat, pe larg, sarcinile deosebit de complexe care revin muzeografilor în lumina Programului partidului și a celorlalte documente ale Congresului al XI-lea al P.C.R.în încheierea lucrărilor, participan- ții la sesiune au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă a- deziunea lor deplină față de hotărî- rile Congresului al XI-lea, hotărîrea de a ridica pe o treaptă superioară întreaga lor activitate de cercetare și valorificare științifică a patrimoniului muzeistic, a muncii cultural- educative, ideologice și de propagandă in pregătirea tinerelor generații pentru viață, în educarea lor în spiritul patriotismului socialist, al internaționalismului proletar.

^Pelicula 

de aur"(Corespondenul „Scînteii", Dumitru Tîrcob). — Mîine începe în Capitală cea de-a doua e- diție a festivalului „Pelicula de aur", la care participă cineaștii amatori din cinecluburile ce funcționează în întreprinderi și pe lingă casele de cultură bucu- reștene. Concursul, organizat de Comitetul de cultură și educație socialistă, Consiliul municipal al sindicatelor și Comitetul municipal U.T.C., prilejuiește prezentarea a peste 50 de filme — rod al prezenței cineaștilor amatori in locurile de muncă cele mai fierbinți ale acestui an jubiliar. Proiecțiile vor avea loc, timp de două zile, în sala clubului Ecran-util din Piața Amzei, ziua a treia fiind consacrată galei filmelor premiate.

Mesajul C. C. al P. C. R. 
adresat Congresului 

Partidului Socialist PortughezLISABONA 14 (Agerpres). — în ziua a doua a lucrărilor Congresului Partidului Socialist Portughez, delegația Partidului Comunist Român — formată din tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. ăl P.C.R., și Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R. — a transmis Congresului Mesajul Comitetului Central al Partidului Comunist Român.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România — se arată în mesaj — adresăm dumneavoastră, delegați la congres, și, prin dumneavoastră, tuturor membrilor Partidului Socialist, secretarului său general, tovarășul Mario Soares, clasei muncitoare, poporului portughez, un cald salut prietenesc și urări de succes în' activitatea pe care o desfășu- rați pentru o Portugalie nouă, liberă, democratică și prosperă, în interesul eliberării și independenței popoarelor, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Solidar cu lupta eroică, plină de sacrificii, dusă, tfmp de aproape 50 de ani. de poporul prieten portughez împotriva fascismului — continuă mesajul — poporul român a salutat din toată inima înlăturarea, la 25 a- prilie, a ' vechiului regim, victoria forțelor populare, revoluționare, democratice și a forțelor armate, care a deschis o perspectivă nouă pentru Împlinirea intereselor vitale de bunăstare, independență și fericire ale poporului portughez, pentru lichidarea definitivă a vechiului regim colonial. Această poziție constantă, de solidâritate militantă, se relevă în mesaj, a fost reafirmată recent cu hotărire de secretarul general al Partidului Comunist Român de la tribuna celui de-al XI-lea Congres al partidului.în continuare, după ce subliniază Importanța istorică a documentelor adoptate la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., în mesaj se arată : în documentele Congresului partidului nostru se apreciază că situația internațională actuală se caracterizează printr-o ascuțire a contradicțiilor economice, sociale, naționale și politice la scară mondială. Criza generală a vechiului sistem, bazat pe asuprirea socială și națională, este agravată de situația din domeniul energiei, materiilor prime și sistemului financiar, de perpetuarea decalajelor și inechităților în relațiile economice internaționale, de acumularea fără precedent. în special pe Continentul european, de forte militare și mijloace de distrugere. Toate acestea creează, după părerea partidului nostru, o situație de instabilitate pe plan internațional, comportă grave pericole la adresa păcii și securității popoarelor. Totodată. noi apreciem că. în urma marilor schimbări care s-au petrecut în lume, stă în putința popoarelor, a forțelor progresiste, an- tiimperialiste să asigure consolidarea și continuitatea cursului spre destindere, să determine, prin eforturi u- nite. avansarea spre o nouă alcătuire democratică a relațiilor internaționale.Tocmai de aceea — se arată în mesaj — considerăm că. în condițiile actuale, se impune mai mult ca ori- cind ca popoarele să acționeze cu hotărire pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, din care să fie excluse războiul și agresiunea, să fie eradicate practicile politicii imperialiste de forță, de dominație asupra altor popoare, să se realizeze măsuri efecti
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 18 decembrie. In țară : cerul va fi mai mult noros. La începutul intervalului vor cădea precipitații temporare în sud-estul țării. Apoi, precipitații locale în nord-vest. Vin- tul va sufla potrivit, prezentînd in
i
j Mobilă mai frumoasă și mai bună,
j cu un consum
7 Problema reducerii consumu- ) lui de materii și materiale, în 
1 special de lemn, se situează în mod constant în preocupările debază ale colectivului combina-i tului de prelucrare a lemnului) Brașov. Cel mai concludent e-
i xemplu în acest sens ni-1 oferă / fabricația de mobilă unde, com- 
ț parativ cu anul trecut, consu- 
1 mul de lemn a fost redus cu 18> la sută. Așa după cum ne-a re- 
l latat inginerul Aurel Popa, di-rectorul combinatului, această ) reducere S-a realizat prin folo- 
1 sirea înlocuitorilor și perfecțio- »’ narea tehnologiilor de fabrica- ție. O reducere substanțială — ) de 60 000 metri pătrați furnire — 
l s-a realizat numai prin înlocuirea> finisajelor clasice furniruite, cu 
1 aplicarea de finisaje cu lacuri 

ve de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, să fie depășit fenomenul subdezvoltării, să se asigure colaborarea neîngrădită, rodnică, între popoare. înfăptuirea obiectivelor păcii și securității în Europa și în lume reclamă participarea și contribuția activă a tuturor statelor la rezolvarea problemelor în interesul popoarelor, la afirmarea principiilor independenței, suveranității, egalității in drepturi și avantajului reciproc, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără nici un a- mestec din afară.Partidul Comunist Român, se arată în continuare în mesaj, apreciază că realizarea năzuințelor fundamentale ale popoarelor spre pace și colaborare, spre democrație și progres social, spre o lume mai bună și mai dreaptă necesită mobilizarea și intensificarea acțiunilor maselor populare, manifestarea activă, pe scară națională și internațională, a tuturor forțelor revoluționare progresiste, democratice, patriotice, antiimperia- liste. In Raportul la recentul C.ongres al partidului nostru s-a subliniat importanța primordială pe care o au colaborarea și unitatea dintre comuniști și socialiști. în acest sens, ne bucură colaborarea dintre comuniștii și socialiștii portughezi, care joacă un rol Important în dezvoltarea democratică, progresistă a Portugaliei.La cel de-al XI-lea Congres, Partidul Comunist Român și-a afirmat hotărîrea de a continua să dezvolte relațiile de solidaritate, prietenie și cooperare cu partidele comuniste, cu partidele socialiste și social-de- mocrate, cu partidele democratice din noile state independente. cu mișcările de eliberare națională, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului, pentru dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni, pentru triumful cauzei libertății, păcii și colaborării intre popoare.Salutăm contactele fructuoase ce s-au statornicit între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Portughez și ne-a bucurat prezența unei delegații reprezentative a partidului dumneavoastră la cel de-al XI-lea Congres al partidului nostru, se a- rată în mesajul comuniștilor români. O expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, a dorinței de a le dezvolta în continuare o constituie și prezența delegației Partidului Comunist Român la congresul dumneavoastră. Colaborarea dintre partidele noastre reprezintă, totodată, o importantă contribuție la dezvoltarea raporturilor dintre România și Portugalia.în continuare, mesajul adresat Congresului Partidului Socialist Portughez relevă dorința Partidului Comunist Român privind extinderea legăturilor pe multiple planuri între cele două țări. în interesul ambelor popoare, al cauzei pății și colaborării în Europa și în întreaga lume.Totodată, mesajul subliniază importanța congresului socialiștilor portughezi pentru consolidarea cursului nou al vieții politice din Portugalia, pentru desăvîrșirea decolonizării, pentru înaintarea țării pe calea progresului economic și «Ociâl.Dorim din toată inima — se spune In încheiere în mesaj — forțelor muncitorești, patriotice și democratice din Portugalia noi victorii în realizarea și întărirea unității clasei muncitoare. a întregului popor. In lupta pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, pentru 'dezvoltarea democratică. independentă și progresistă a tării, adresăm congresului dumneavoastră cele mai bune urări de succes.
tensificări în prima zi, în sud-estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, mai ridicate pe litoral, iar cele maxime între minus 4 și plus 0 grade. In București : cerul va fi mai mult ndros, la începutul intervalului, cind se vor semnala precipitații temporare, atît sub formă de ploaie, cit și sub formă de lapoviță și ninsoare, însoțite de intensificări de vint.

redus de lemncarbomidice opace colorate pe suport de PAL șpacluit. Aceste finisaje conferă mobilierului suprafețe elegante și un aspect plăcut, ceea ce face să fie foarte solicitat la export. Pe a- ceeași linie se înscrie și o altă măsură, și anume înlocuirea cherestelei de la bordurile panourilor de mobilier cu furnir pe canturi. Pe de altă parte, în ultima perioadă, masele plastice își fac și ele loc din ce în ce mai mult in fabricația de mobilă, fiind utilizate aiit la înlocuirea letnhumi, cit și a părții feroase, cum ar fi organele de asamblare, elementele glisante etc.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

*

I

*

cinema
a Un zimbet pentru mal ttrzlu : 
SCALA — 9,30; 12; 14,30; 17,13; 20. 
O Iubire : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 13,15; 20,30.
B O zi ilc noiembrie : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Un gentleman in vestul sălba
tic i CASA FILMULUI — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, LUCEAFĂRUL — 0,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— ft.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; 11; 12,30.
© Lacul ciudățeniilor : DOINA — 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Comisarul Cardone in 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 t FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
e 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; 10; 18,15; 20,15.
© Agentul straniu : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 10; 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; 1745; 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;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Cleopatra — 10, Țapul Ispășitor
— 12,15, Faust — 18,45, Un trecă
tor In ploaie : CINEMATECA (sa
la Union).
© Tinărul comunist : PACEA —
15,30.
a Ultimul cartuș : PACEA — 18;
20,15.
a Ruy Bias : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, ARTA
— 15.30; 17,45; 20.
© Anchetă Ia Marlenbad : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20.15.
a Sufletul negrului Charley: LU
MINA — 8,45; 11;. 13,30; 16; 18,30; 
20,43.
a Alexandru Macedon : VOLGA
— 9,30: 18,30; 16; 19.
O Haiducii : COTROCENI — 16; 
18; 20.
a Urmărește-mă : UNIREA — 16; 
18; 2o.
a Bunicul siberian : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,15.
© 36 de ore : LIRA — 13,30; 18;
20,15.
a Ultimele lor cuvinte : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.

a Apartamentul : DRUMUL SĂ
RII — 15,30: 18; 20.15.
a Un comisar acuză : FLACARA
— 13; 17.
a Izvoare : FLACARA — 19.
a Șapte păcate : CRINGAȘI — 
16; 18; 20.
a Duhul aurului : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
a Chltty-Chltty — bang, bang t 
FLOREASCA — 15,30; 19.
a Pe aripile vtntului : VIITORUL 
— 10; 14,30; 19.
© Extravagantul domn Deeds i 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
a Astă-seară dansăm in familie : 
VITAN — 15,30; 18; 20.
a Rlul roșu : MUNCA — 16; 18; 
20.

S Tunurile din Navarone : RA- 
OVA - 10; 16; 19,15.

© Trei scrisori secrete : ÎNFRĂ
ȚIREA — 16; 18; 20.
© Piele de măgar: CLUBUL UZI
NELOR REPUBLICA — 16; 18; 20

teatre 

mului muzical (concert pentru e- 
levii din școlile de cultură gene
rală) — 11, (sala mică a Palatu
lui Republicii Socialiste România): 
Ciclul : După-amiezile muzicale 
ale tineretului —- 19.
• Opera Română : Traviata — 11, 
Romeo și Julieta — 19.
© Teatrul de operetă : Soarele
Londrei — 10, La Calul bălan —
19.30.
q Teatrul de comedie : Nicnic — 
10, O noapte furtunoasă — 15, Vol- 
pone —• 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 10,30. 
Leonce și Lena — 15, Intr-o sin
gură seară — 19,30. (sala din str. 
Alex. Sahia) : Tranzit — 10; 19,30. 
o Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 10,30, Viața e ca un 
vagon 7 — 15,30, Stilpii societății
— 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : O lună la țară —
10.30, Șoc la mezanin — 15, Cor
rida — 19.
G Teatrul Giuleștl : Scufița roșie
— 10, Cine ucide dragostea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Casa 
cu șapte buclucuri — 11, Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați.., bonsoar ! — 11; 19,30, (sa
la Victoria) : Vino să ne vezi de
seară — 11; 19,30.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasiiescu" : Dudul lui Traian
— 10; 19,30. 

q Teatrul „Ion Creartgă" ; Scufi
ța cu trei-,, iezi — 10, Nota zero 
la purtare — 16.
o Teatrul Țăndărică (sala Victo
riei) : Șoricelul și păpușa — 11, 
(sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 10; 12.
q Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Hanul cu cîntece — 
16,30; 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Procese — 20,30.
o Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 10; 16; 19,30.
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DUMINICA 15 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. E- 
misiunile zilei.

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11.15 Ce știm și. ce nu știm des

pre...
11,45 Bucuriile muzicii. Figuri și 

momente din istoria muzicii 
românești : Sabin Drăgoi.

12,30 De strajă patriei.
13,00 ALBUM DUMINICAL»
17.15 Film serial „Nemuritorul*.

Episodul „Detectivul".
18,05 Steaua fără nume — emisiu

ne concurs pentru tineri in
terpret! de muzică ușoară.

19,00 Reporter ’74.
19.20 1001 de seri : Felix Motanul.
19.30 Telejurnal @ Săptămîna po

litică internă și internaționa
lă în imagini.

20,00 Avanpremieră.
20,05 Film artistic : „Cinci pentru 

infern" — producție a stu
diourilor italiene. Premieră 
TV. Regia : Frank Kramer.

21,40 Zi-le d-alea d-ale noastre — 
romanțe și cîntece de petre
cere.

22,10 Telejurnal.
22.20 Duminica sportivă.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. Con
cert al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii Române. Di
rijor : Iosif Conta. Trilogia 
simfonică finală Mozart — 
Ceaikovskl. în program : Mo
zart — Simfonia nr. 39 în Ml 
bemol major KV 534 ; Con
certul pentru flaut, harpă și 
orchestră KV 294 ; Ceaikov- 
ski. Simfonia a IV-a opus 
46. în pauză : Viața muzica
lă în actualitate.

20,00 Avanpremieră.
20,05 Corola de minuni a lumii. 

(Lucian Blaga).
20,45 Muzică populară.
20,55 Acolo unde fierbe țara. Film 

documentar-artistic realizat 
de Studioul de film TV în co

laborare cu Studioul „Ale
xandru Sahia".

21,25 Reîntîlnire cu opereta.
21,40 Film serial ; „Omul și ora

șul".

LUNI 18 DECEMBRIE 1974 

Programul I

16,00 Telex.
16,05 Emisiunile săptămînii.
16,15 „Te cînt, plaiul meu stră

bun". Cîntece de Ion Chi- 
rescu, Gheorghe Dumitrescu, 
Vasile Donose și Gh. Baza- 
van. Interpretează corul Ra
dioteleviziunii. Dirijor : Ca
rol Litvin. Dirijorul corului : 
Aurel Grigoraș.

16,30 Emisiune în limba maghiară. 
oTelerevista săptămînii. Ru
brică de actualități politice, 
sociale, economice și cultu
rale. Redactor Sallay Ibolia.

17,00 Interviu cu Bisztrai Maria, 
directoarea Teatrului Ma
ghiar de Stat din Cluj-Napo- 
ca.

17,10 © Teatru TV : „Notarul din 
Peleske" — comedie muzica
lă în trei acte de Mehes 
GyOrgy după Gvadanyi Joz- 
sef și Gali Jozsef. Interpre
tează un colectiv al Teatru
lui Maghiar de Stat din Cluj- 
Napoca. Regia artistică : Hor
vath Bela. Spectacol titrat 
în limba română.

19,00 Tribuna TV. în ajutorul 
cursanților din învățămîntul 
politico-ideologic și economic 
de masă.

19,20 1001 de seri : Felix motanul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.25 Desene animate.
20,45 Roman foileton : „Umbra 

turnului". Episodul II — „A- 
devăratul prinț Warwick". 

Regia : Prudence Fitzgerald.
21.35 Revista literar-artistică TV. 

Responsabilitatea actului da 
creație.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

Programul II

17.30 Telex.
17.35 Film serial : „Legenda lui 

Stulpner". O producție a stu
diourilor de televiziune din 
R.D. Germană. Regia ; Wal
ter Bech. Episodul 2.

18.30 Porțile clntecului. Melodii 
populare.

19,00 Bucureștlul, azi. Artă și mă
iestrie.

19.15 Emisiunile săptămînii.
19,20 1001 de seri : Felix motanul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Preferințele dv. muzicale... 

sînt și preferințele noastre I
20,40 Contemporanele noastre. Pre

zente în toate sectoarele de 
activitate.

21.10 Telex.
21.15 Muzee șl expoziții.
21.35 Caruselul operetei.
21,50 Reportaj TV : „Semnificația 

unui gest" sau /«Școala civi
că a stadionului".

22,00 Pagini de umor „Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea".

22.25 închiderea programului.
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NAȚIUNILE UNITE
■> Programul noului

Pentru transformarea 0. N. 0. 
intr-un instrument eficient, capabil 

să traducă in viată năzuințele popoarelor 
DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALĂ 

PE MARGINEA INIȚIATIVEI ROMÂNIEINAȚIUNILE UNITE 14 — Corespondentul nostru, C. Alexan- droaie, transmite : Dezbaterile pe marginea inițiativei României privind „creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate națiunile, în promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state" au fost dominate de imperativul democratizării vieții și activității Națiunilor Unite, a! transformării forului internațional într-un instrument eficient, capabil să contribuie decisiv la traducerea în viață a năzuințelor și aspirațiilor popoarelor.

TOKIO 14. — Corespondentul A- gerpres transmite: Premierul japonez Takeo Miki a prezentat, simbătă, în fața Dietei primul său discurs politic, relevînd direcțiile principale ale politicii interne și externe a noului guvern.Pe plan intern, guvernul va acționa pentru stabilizarea economiei și eliminarea inechităților produse de inflație — a spus premierul — men- ționînd că un program antiinflaționist major urmează să fie lansat și coordonat de vicepremierul Takeo Fukuda.Primul ministru a declarat că orientarea de bază a politicii externe a Japoniei va rămîne aceeași, apreciind că „menținerea și întărirea relațiilor cu S.U.A. reprezintă pivotul
Delegatul Indiei a declarat că amplificarea interdependențelor atit dintre state, cit și dintre probleme cere recunoașterea obligațiilor și drepturilor fiecărui stat in parte. Vorbitorul a subliniat datoria O.N.U. de a se ridica la înălțimea speranțelor și năzuințelor statelor de progres economic și social.Reprezentantul R.P. Chineze a lubliniat necesitatea ca O.N.U. să se conformeze tendințelor contemporane. să acționeze potrivit principiilor Cartei și să reflecte cu a- devărat cerințele statelor membre și popoarelor lumii. Relevînd rolul pozitiv pe care îl ioară în O.N.U. statele lumii a treia, creșterea solidarității Intre ele, lupta lor pentru salvgardarea și consolidarea independenței naționale și pentru reciștigarea drepturilor ce le-au fost mult timp negate, vorbitorul a declarat că ele constituie o forță principală în curentul luptei împotriva politicii de agresiune. Toate țările, mari sau mici— a arătat ambasadorul chinez — trebuie să fie egale în drepturi. Afacerile fiecărei țări trebuie conduse de propriul popor, iar afacerile Națiunilor Unite trebuie conduse de toate statele membre ale organizației. China — a spus vorbitorul în încheiere— este gata să colaboreze pentru a face O.N.U. cu adevărat capabilă să-și joace rolul de salvgardare a păcii internaționale și de promovare a cauzei progresului umanității.Ambasadorul Cubei a opinat că majoritatea covîrșiloare a statelor membre vor continua lupta pentru împlinirea obiectivelor Cartei. Statele membre trebuie să adopte măsurile corespunzătoare pentru facilitarea e- dificării noii ordini economice internaționale și pentru consolidarea realizărilor pozitive ale destinderii.Reprezentantul Libanului a declarat că este lăudabilă inițiativa României de a se dezbate problema creșterii rolului O.N.U. în viața internațională. Națiunile Unite, a căror eficiență se află în continuă creștere, reprezintă cea mai bună organizație creată pentru a servi omenirii, a facilita dialogul șl a evita războaiele — a relevat vorbitorul.Reprezentantul Kuweitului a relevat că țara sa sprijină cu hotărire O.N.U. și consideră că este de datoria și in interesul tuturor statelor să contribuie la creșterea rolului a- cestei organizații în lume.Amplificarea rolului O.N.U. in lume trebuie să aibă la bază respectarea principiilor Cartei — a subliniat ambasadorul Siriei. Națiunile Unite trebuie să respecte vederile tuturor statelor, indiferent de puterea, bogăția sau numărul populației lor. Astăzi, O.N.U. reprezintă noua ordine mondială și este oglinda noilor

realități internaționale — a spus ambasadorul sirian.Reprezentantul Tunisiei s-a pronunțat pentru amplificarea rolului Adunării Generale în viața organizației, în procesul de luare a hotă- rîrilor în problemele mari ale lumii contemporane, pentru a-i conferi prerogative la nivelul posibilităților sale de a contribui la rezolvarea chestiunilor care nu pot fi soluționate in Consiliul de Securitate. Vorbitorul a cerut să se delimiteze mai precis sarcinile plenarei și Consiliului de Securitate în problemele menținerii păcii și securității lumii, astfel. incit funcțiile Consiliului să fie complementare celor ale Adunării.Reprezentantul Ciprului a declarat că recentele evoluții din viața internațională au adăugat noi dimensiuni inițiativei românești. Consolidarea păcii și securității internaționale este ceea ce omenirea și-a dorit dintotdeauna și astăzi mai mult ca oricînd — a spus vorbitorul.Chemînd la respectarea cu strictețe a principiilor Cartei, reprezentantul Mexicului a arătat că de multe ori principiile egalității suverane a statelor, nefolosirii forței, neintervenției, libertății și autodeterminării rămin literă moartă. Dacă se dorește într-adevăr creșterea rolului O.N.U. în lume — a arătat vorbitorul — toate statele, dar în special cele mari, trebuie să demonstreze prin acțiuni concrete hotărî- reă de a-și îndeplini obligațiile asumate față de Cartă.Reprezentantul Egiptului a subliniat necesitatea cooperării în obținerea unor rezultate general acceptabile și înlocuirii confruntărilor cu negocierile. Țările nealiniate — a spus el — țin deschisă ușa negocierilor și sprijină eforturile de întărire a organizației, dar se opun categoric violării principiilor Cartei O.N.U.

ORIENTUL APROPIAT
• PIîngere adresată de Liban 
Consiliului de Securitate
• Ciocniri israeliano-palesti-

neneBEIRUT 14 (Agerpres). — La Beirut s-a anunțat că Libanul a înaintat vineri o plîngere Consiliului de Securitate al O.N.U. în legătură cu atacul aerian israelian efectuat joi asupra unor suburbii ale Beirutului, în urma căruia o persoană a fost ucisă, iar altele rănite. S-a precizat că Libanul nu a cerut convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate.
★BEIRUT. — Potrivit agenției pales- tinene de presă Wafa, luptători palestineni au avut simbătă o ciocnire cu forțele israeliene, în zona așezării Manara, din Galileea superioară.
★TEL AVIV. — Un comunicat militar israelian anunță că unități israeliene s-au ciocnit cu un comando palestinean ce se infiltrase în regiunea Manara, venind de pe teritoriul Libanului.
★Intr-un interviu acordat ziarului libanez „Al Dyar", primul ministru al Iordaniei, Zeid Rifai, a declarat că In zilele următoare va fi constituită o comisie specială pentru examinarea amendamentelor ce trebuie aduse legii electorale, „pentru ca alegerile generale să poată fi organizate numai pe malul răsăritean al rîului Iordan". „La aceste alegeri vor participa iordanieni și palestineni ce trăiesc in țară" — a menționat Zeid Rifai.

guvern japonezdiplomației" guvernului său. In același timp, guvernul nipon va promova o politică de dezvoltare a relațiilor cu alte state. Vor fi intensificate eforturile pentru întărirea relațiilor cu celelalte țări asiatice, pe baza respectării suveranității, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc și egalității, pentru a se contribui la stabilitatea în Asia și în regiunea Pacificului. Premierul a declarat că va traduce în viață cu bună credință principiile de bază ale Comunicatului comun japono-chinez din 29 septembrie 1972 și va acționa pentru încheierea unui tratat de pace și prietenie între cele două țări. Vor fi depuse, de asemenea, eforturi pentru semnarea unui tratat de pace cu Uniunea Sovietică. Guvernul japonez, a menționat apoi vorbitorul, se va stră. dui să adîncească în continuare cooperarea cu țările europene și să promoveze relații de cooperare cu țările în curs de dezvoltare din Orientul Apropiat, Africa și America Latină.

O declarație a M. A. E.
al Republicii Vietnamului de Sud

TARILE MEMBRE ALE O.P.E.C. AU ADOPTAT
■> ... ............................................................... ............

Un nou sistem al prețurilor la petrolVIENA 14 (Agerpres). — La Viena a luat sfîrșit conferința ministerială trimestrială a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), Comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor informează că țările membre au decis să adopte un nou sistem, unitar, al prețurilor, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 1975. De la această dată, prețul achitat de companiile petroliere statelor producătoare va fi de 10,12 dolari barilul, cu 38 cenți (3,9 la sută) mai mare decît cel stabilit de miniștri la reuniunea lor de la 14 septembrie. In ceea ce privește legarea directă a prețului petrolului de rata inflației în țările occidentale, aceasta va fi efectuată începînd cu al patrulea trimestru al anului viitor. Țările

membre ale O.P.E.C., se arată în comunicat, susțin orice inițiativă vi- zind stabilirea unui dialog între țările producătoare și cele consumatoare.
★într-un comunicat dat publicității la Alger pe marginea lucrărilor Conferinței ministeriale de la Viena se arată că în urma inițiativei luate în octombrie de președintele Houari Boumediene privind convocarea unei întîlniri la nivel înalt a țărilor producătoare de petrol, reuniunea din capitala austriacă a propus ca miniștrii afacerilor externe și ai petrolului din țările membre să se întrunească la 24 ianuarie 1975, la Alger, pentru pregătirea acestei intîlniri la nivel înalt.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri iugoslavo-so)- 

ViOtiCO, Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. l-a primit, vineri, pe Konstantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.. cu care a avut o convorbire prietenească în legătură cu dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre cele două țări și partide, precum și cu unele probleme internaționale. La convorbiri a participat Aleksandar Grlicicov, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.
Un comunicat al biroulul primului ministru al Portugaliei a- nuntă arestarea unui număr de 10 oameni de afaceri, acuzați de comiterea unor grave acte de sabotaj economic. Comunicatul precizează că această măsură face parte din politica guvernului de combatere a corupției și speculației financiare. „Mișcarea forțelor armate și guvernul — se arată în comunicat — nu vor permite minorităților, care și-au obținut privilegiile în umbra regimului fascist, să împiedice mersul Portugaliei spre democrație și progres".

Republică (U.D.R.), reunit la Paris. a ales pe primul ministru francez, Jacques Chirac, în funcția de secretar general al acestei formațiuni politice.
Malta a devenit republi- începînd de vineri seara, cînd guvernatorul general al insulei. Anthony Mamo, a depus jurămîntul ca președinte al statului. Mamo este președinte interimar al Maltei pină la viitoarele alegeri, programate în 1976. Malta — posesiune britanică din anul 1800 — și-a cîștigat independența în anul 1964.
Consiliul ministerial al 

N.fî.T.O. și-a încheiat sesiunea ordinară de la Bruxelles. Comunicatul final arată că participanții au trecut în revistă evoluția relațiilor Est-Vest, situația economică din țările membre și eforturile desfășurate în direcția depășirii dificultăților cu care ele sînt confruntate în acest domeniu, aspecte referitoare la Conferința pentru securitate și cooperare în Eu

ropa, negocierile privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa Centrală, precum și evoluția situației din Orientul A- propiat.
Guvernul grec, prezidat de Constantin Caramanlis, a obținut votul de învestitură al parlamentului. La capătul a patru zile de dezbateri, în favoarea declarației-program a cabinetului au fost exprimate 217 voturi pentru și 78 împotrivă.
„Cosmos-697". In Unlunea Sovietică a fost lansat vineri satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-697", pentru continuarea cercetărilor spațiului circumterestru. A- genția T.A.S.S. anunță că aparatura instalată la bordul satelitului funcționează normal.
fi încetat din viață cunos- cutul ziarist american Walter Lip- pmann, în vîrstă de 85 de ani. Lippmann, unul din cei mai profunzi analiști politici din S.U.A., a scris cronicile sale, timp de 36 de ani, in peste 10 ziare americane.

Consiliul Național al U- 
niunii Democraților pentru DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

DE

• „MAREA CARTE A 
SOARELUI". Publicată de curînd de un grup de cadre universitare din Franța — volumul cu acest titlu își propune să descrie raporturile stabilite de-a lungul secolelor între om și Soare, în aspectele lor multiple : viața biologică, ecologia, mitologia, folclorul, poezia — impregnate de simbolul solar. Cartea abundă în ilustrații reprezentind mozaicuri bizantine, picturi, litografii și stampe care au avut ca sursă de inspirație Soarele.

• MANUALELE ȘCO
LARE Șl CULTURILE EX- 
TRAEUROPENE. Experți din mai multe țări ale lumii s-au întrunit, la invitația UNESCO, la Institutul internațional al manualelor școlare din Braunschweig (R.F.G.). Tema dezbaterii lor a fost modul de tratare, în manuale, a culturilor ex- traeuropene. Culturi africane, asiatice sau indo-americane își găsesc de multe ori, în cărțile destinate școlarilor, o reflectare eronată sau incompletă, concluzia fiind deseori că aceste civilizații s-ar fi născut abia după venirea europenilor. Lipsurile constatate, precum și propunerile de îmbunătățire au fost însumate într-un raport ce urmează a fi înaintat forurilor de conducere ale UNESCO.

• STIMULATOR DE 
CREȘTERE. Un nou stimulator de creștere a cornutelor mari și mici, denumit „Ralgro“ a fost pus pe piață în S.U.A. Substanța respectivă se introduce sub pielea animalului prin- tr-un tub capilar. Experiențele făcute pe scară largă cu acest preparat au demonstrat că administrarea sa a tere în greutate mari cu nu mai la sută.

dus la o creș- a cornutelor puțin de 10,4
• SCADE CONCEN

PLENARA C.C. Al P.S.U.G.BERLIN 14. — Corespondentul nostru transmite : In capitala R.D. Germane s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.S.U.G. Plenara a aprobat raportul Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prezentat de Erich Honecker, prim secretar al C.C. al P.S.U.G., 
și proiectele de lege privind Planul economiei naționale și bugetul de stat pe anul 1975.

VIETNAMUL DE SUD 14 (Ager- pres). — Un reprezentant al M.A.E. al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație în care se arată că avioane de recunoaștere americane continuă să survoleze zonele eliberate sud-vietnameze. Pe de altă parte, arată declarația, portavionul american „Entreprise" a pătruns, la 10 decembrie, într-o zonă aflată la 150 kilometri de orașul Da Nang.Declarația reafirmă, totodată, poziția consecventă a Guvernului Revoluționar Provizoriu, care cere respectarea strictă și îndeplinirea neabătută a acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam și subliniază că G.R.P. se pronunță pentru instaurarea la Saigon a unui guvern care să promoveze o politică de pace și înțelegere națională și să îndeplinească strict Acordul de la Paris asupra Vietnamului.
★Departamentul de presă și informații al Ministerului de externe al

Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității un document intitulat „Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud — singurul reprezentant autentic al poporului sud-vietnamez". Documentul relevă semnificația majoră a creării G.R.P. în cursul marii lupte a populației sud-vietnameze împotriva a- gresiunii străine și a trădătorilor intereselor poporului și trece, totodată,; în revistă succesele repurtate, sub conducerea Frontului Național de E- liberare și a G.R.P., în respingerea agresiunii și în lupta pentru aplicarea Acordului de la Paris asupra Vietnamului. în continuare, documentul evidențiază perspectiva clară a victoriei finale a poporului sud- vietnamez în acțiunile menite să a- sigure populației pacea, independența, democrația, înțelegerea națională, precum și neutralitatea și prosperitatea Vietnamului de sud. pentru ca, pe această bază, să fie realizată reunificarea pașnică a patriei.

Paris i Festivitate 
consacrată creării 

în țara noastră 
a primei societăți mixte 

romăno-franceze
PARIS 14 — Corespondentul 

nostru transmite : Președintele 
Senatului francez, Alain Poher, 
a organizat o festivitate consa
crată creării în țara noastră a 
primei societăți mixte de pro
ducție franco-romănă — ELA- 
ROM — specializată in fabrica
rea de aparatură electronică 
medicală. Cu acest prilej, pre- 
ședint.ele-director general al so
cietății pentru partea franceză, 
Paul Buffet-Beauregard, a fost 
distins cu Ordinul Național al 
Meritului pentru activitatea de
pusă in timpul rezistenței fran
ceze, precum și pentru contri
buția sa la dezvoltarea relațiilor 
de cooperare franco-romănă in 
domeniul electronicii. In cursul 
festivității au luat cuvlntul 
președintele Senatului, Alain 
Poher, și ambasadorul Româ
niei la Paris, Constantin Flitan.

LIMA:
\ A»

Sprijin pentru guvernul revoluționur

în ansamblul activității Internaționale a României socialiste, dezvoltarea raporturilor de strînsă prietenie și colaborare cu toate țările socialiste se înscrie — așa cum o confirmă permanent înseși realitățile vieții — ca o orientare centrală, constantă și perseverentă, in deplină concordanță cu cerințele unității și promovării cauzei socialismului, progresului și păcii.Desfășurînd o activitate susținută în această direcție, țara noastră acordă o înaltă prețuire raporturilor tradiționale de prietenie frățească și colaborare pe multiple planuri între România și Uniunea Sovietică, dezvoltării lor continue, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XI-lea al P.C.R. — „dorim să afirmăm și la acest Congres hotărire» Partidului Comunist Român, a României socialiste de a acționa în continuare, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea relațiilor eu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu Uniunea Sovietică, considerînd că aceasta corespunde intereselor ambelor partide și popoare, cauzei generale a socialismului și păcii în lume".In acest context se inserează și vizita oficială de prietenie întreprin- gă în ultimele zile în U.R.S.S. de ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, la invitația guvernului sovietic. Primirea, cu acșsț prilej, a reprezentantului României de către N. V. Podgornii. membru al Biroului Politic al C.C. al P.O.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. și A. N. Kosîghin. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. convorbirile care au avut loc in cursul acestor întrevederi. schimburile de păreri cu A. A. Gromiko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul a- facerilor externe al U.R.S.S., au dat o nouă expresie bunelor relații dintre țările și popoarelor noastre, dorinței lor comune de a Întări și amplifica legăturile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre ele.O importanță excepțională pentru cursul ascendent al acestor relații, pentru dezvoltarea lor pe cele mai diverse planuri îl au — fapț evocat și în cursul vizitei — întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev. care au înscris contribuții deosebite la stimularea raporturilor româno-sovie- tice. la găsirea de noi căi pentru lărgirea »i adincirea colaborării reciproce. , ,Desfășurate lntr-o atmosferă de

caldă prietenie, înțelegere și stimă reciprocă, convorbirile purtate de cei doi miniștri de externe s-au axat a- supra dezvoltării continue a relațiilor româno-sovietiee și au prilejuit o trecere în revistă a problemelor internaționale actuale de interes comun, concluziile fiind sintetizate în comunicatul dat publicității ieri.Așa cum este cunoscut, caracterul fertil al raporturilor frățești româno- sovietiee își găsește o semnificativă ilustrare în intensificarea circuitului de valori materiale și spirituale, în colaborarea largă pe cele mai diverse planuri, o puternică temelie oferind In această privință marile succese

mului socialist mondial, a țărilor care făuresc orînduirea. nouă, socialistă, are o însemnătate esențială pentru promovarea idealurilor scumpe omenirii — libertatea, pacea, progresul social — pentru coeziunea tuturor forțelor largi ale frontului antiimperialist, pentru mersul înainte al umanității. Tocmai în lumina acestei necesități imperioase se cuvine subliniată afirmarea în cadrul actualului dialog și consemnarea în document a hotărîrii celor două părți de a contribui din toate puterile la întărirea în continuare a prieteniei și legăturilor multilaterale între țările socialiste pe baza principiilor mar-

Sub semnul prieteniei trainice, 
al dorinței comune de adîncire J
a colaborării româno-sovietiee
repurtate de cele două țări în edificarea orinduirii noi — a socialismului și comunismului. Este de ajuns a reaminti, în acest sens, că Uniunea Sovietică ocupă primul loc in schimburile și colaborarea economică internațională a României, o amplificare continuă cunoscînd formele noi de cooperare economică, cum sînt specializarea în sectoare de bază ale producției sau realizarea în comun a unor capacități și obiective industriale. Și în cursul actualelor convorbiri. exprimîndu-se satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor bilaterale, s-a relevat voința ambelor țări de a acorda. în conformitate cu hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R. și ale Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S.. cu prevederile Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, o atenție deosebită extinderii și adîncirii pe mai departe a relațiilor frățești și cooperării multilaterale în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural șl în alte domenii, căutind noi posibilități pentru dezvoltarea acestora.Așa cum este știut, unitatea siste-

xism-leninismului și internaționalismului socialist.In cadrul turului de orizont asupra situației internaționale întreprins de cei doi miniștri de externe s-a dat o apreciere pozitivă procesului de îmbunătățire a climatului politic, mutațiilor realizate în direcția destinderii și colaborării, evidențiindu-se rolul important al activității desfășurate de țările socialiste, care s-a împletit cu lupta tuturor forțelor iubitoare de pace, a maselor largi populare — creșterea rolului popoarelor ca factor determinant al dezvoltării istorice fiind, după cum se știe, o caracteristică a contemporaneității. Desigur, succesele pe calea destinderii reprezintă abia un început, acest curs fiind, așa cum a relevat Congresul al XI-lea al P.C.R., încă fragil și reversibil. Cerințelor decurgind din această stare de fapt le răspunde afirmarea hotărîrii celor două părți de a depune eforturi pen tru ca procesele pozitive din viața internațională să fie consolidate și să dobîndească un caracter ireversibil — decisivă în această privință fiind

Intensificarea luptei pentru pace șl securitate, împotriva tuturor formelor de agresiune imperialistă și dictat, pentru reorganizarea relațiilor internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice, ale egalității depline în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la folosirea forței și amenințării cu forța.Așa cum este firesc, s-a acordat o atenție deosebită situației din Europa, relevîndu-se necesitatea de a se depune toate eforturile pentru încheierea cu succes, în timpul cel mai apropiat și la cel mai înalt nivel, a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa — în vederea transformării continentului într-o zonă a colaborării cu adevărat egale în drepturi între toate statele.Este incontestabil că aceasta ar marca o mare contribuție la însănătoșirea în continuare a situației politice și lichidarea focarelor și pericolelor de război. Desigur, garanția certă a securității este îmbinarea — necesară și organică — a destinderii politice cu aceea militară, iar prin această optică se relevă preocuparea asupra necesității de a se adopta măsuri eficiente în vederea încetării cursei înarmărilor, reducerii cheltuielilor militare — și,- în mod deosebit, a dezarmării nucleare sub un control internațional adecvat, aceasta fiind cea mai importantă componentă a măsurilor spre înfăptuirea dezarmării generale și totale.Probleme arzătoare ale lumii de azi, cum sînt : stabilirea unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat, situația din Cipru, instaurarea unei păci trainice în întreaga ln- dochină, unificarea pașnică a Coreei, lupta popoarelor împotriva colonialismului, imperialismului și rasismului — au fost abordate de miniștrii de externe ai celor două țări în spiritul dorinței de a contribui la rezolvarea lor pozitivă, corespunzător aspirațiilor de libertate, securitate și pace ale tuturor popoarelor.Ambianța prietenească și cordială în care au avut loc convorbirile, înțelegerea realizată de a se continua și lărgi întilnirile și consultările pe linia Ministerelor Afacerilor Externe ale României și Uniunii Sovietice, incluzînd acceptarea invitației de a întreprinde o vizită oficială de prietenie în România adresată ministrului de externe al U.R.S.S., reprezintă noi expresii ale voinței de dezvoltare continuă a prieteniei și colaborării frățești româno-sovietiee, spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei socialismului, progresului și păcii.

Ziariștii și observatorii prezenți la Lima cu prilejul marilor festivități legate de aniversarea a 15(1 de ani de la bătălia de la Ayacucho, care a marcat începutul procesului de dezvoltare politică independentă a continentului latino- american, au putut lua cunoștință direct, ca o expresie a continuității istorice, de înfăptuirile însemnate ale țării gazdă în cea de a doua mare bătălie care are loc în prezent atît în Peru, cît și în alte state de la sud de Rio Grande, pentru dobîndirea deplinei independențe e- conomice.Recent, au devenit cunoscute o sene de noi rezultate pozitive în traducerea în viață a amplului program de transformări eco- nomico-sociale, promovat de guvernul revoluționar al forțelor armate. S-au impus a- tenției un șir de date sintetice, indicînd creșteri importante în ramuri de bază , ale economiei naționale. Potrivit declarațiilor ministrului energiei și minelor, generalul Jorge Fernandez Maldonado, veniturile obținute de pe urma exportului de minereuri se vor ridica pe anul în curs la 800—850 milioane dolari, față de 500—520 milioane în 1973. Este un succes ce demonstrează deplina viabilitate a măsurilor prin care s-a instaurat proprietatea de stat în sectoarele fundamentale ale economiei.într-o altă ramură de bază, respectiv industria zahărului, se profilează, de aseme

nea, o producție record de. aproape un milion tone — realizare aflată în raport direct cu modificările apărute în viața economică și socială prin reforma agrară.O parte substanțială din veniturile însemnate obținute de pe urma progreselor în industrie și agricultură urmează să fie dirijată, sub formă de investiții, pentru realizarea unor proiecte îndrăznețe, menite să diversifice și mai mult peisajul economic, să accelereze dezvoltarea multilaterală a țării, ca temelie trainică a întăririi suveranității și independenței țării, promovării justiției sociale.Consolidarea puternică a proceselor eco- nomico-sociale, care întrunesc adeziunea u- nanimă a maselor celor mai largi, devenite azi stăpîne în propria casă și participînd direct la conducerea treburilor țării, stîrnesc, însă, împotrivirea grupurilor oligarhice. Nu este deloc întimplător că tocmai în această perioadă de amplificare a transformărilor structurale s-au întețit uneltirile cercurilor contrarevoluționare dinăuntrul și din afara țării, care, așa cum sublinia ministrul peruan Râul Menese, „încearcă să oprească prin acțiuni teroriste dezvoltarea procesului e- liberator în țările care au pornit pe calea scuturării definitive a jugului imperialist". Atentatul eșuat comis la începutul lunii împotriva unor membri de frunte ai guvernului a determinat, pa

ralel cu măsurile ferme pe linie de stat pentru zădărnicirea oricăror acțiuni, subversive, protestul riguros și unanim al păturilor celor mai largi. Cele trei organizații sindicale — „Centrala oamenilor muncii ai revoluției peruane" (CTRP), „Confederația generală a oamenilor muncii din Peru (CGTP) și „Confederația națională a oamenilor muncii" (CNT), precum și „Confederația națională agrară" (CNA), grupînd masele țărănești, au înfierat, în modul cel mai energic, atentatul. „Procesul schimbărilor structurale, se arată în declarația CTRP, a fost conceput de guvern într-un cadru pașnic, fără a se recurge Ia violență. Dar aceasta nu înseamnă că vom asista pasivi la atentatele reacțlunii : dimpotrivă, sintem hotăriți să zădărnicim orice acțiune teroristă subversivă, de oriunde ar veni, prin care se urmărește să se împiedice înaintarea tumultuoasă a procesului revoluționar peruan".Aceste cuvinte apar ca un laitmotiv în toate luările de poziție ale organizațiilor populare, ca și în editorialele ziarelor, care relevă că nimic nu poate opri mersul inexorabil înainte al transformărilor progresiste, că prin unitatea strinsă dintre guvernul revoluționar și popor încercările reacțiunii sînt condamnate eșecului, iar prefacerile structurale vor deveni și mai ample.
Eugen POP

TRAȚIA OZONULUI. Stratul de ozon din păturile superioare ale atmosferei terestre, care apără viața pe Pămînt de acțiunea distructivă a radiației solare ultraviolete, se reduce treptat, consideră specialiștii, ea urmare a poluării atmosferei cu reziduuri industriale și gaze de eșapament. In decurs de opt ani a scăzut concentrația de ozon In zona cuprinsă pînă la o distanță de 30 km de Pămînt. Există temeri justificate că agenții poluanți ar putea duce la modificări sau chiar la deteriorarea ecranului de ozon protector. Totodată, potrivit observațiilor, s-a constatat că la o înălțime de peste 30 km crește concentrația de ozon din atmosferă, fapt ce permite să se presupună că tocmai altitudinea de 30 km constituie granița pînă la care pot pătrunde in straturile superioare ale atmosferei substanțele poluante provenite de la suprafața Părntn- tului.

In orașul italian Savona, unde elemente neofasciste au comis recent un nou atentat soldat cu victime omenești, a avut loc o puternică demonstrație împotriva acestor provocări.

• MAGISTRALA 
TRANSFILIPINEZĂ. In rind, arhipelagul celor „7 000 de insule" va putea fi traversat fără a coborî din mașină. In a- cest scop se află în curs de construcție o magistrală, care pornește din orașul Aparry, situat pe malul nordic al insulei Luzon, traversează Manila și Le- gasli și atinge extremitatea sudică a insulei. între insule transportul auto se va face pe bacuri, pînă în sudul insulei Mindanao, unde se termină marea arteră rutieră filipineză.

• PETIȚIA FRIZERILOR. O cerere nu tocmai obișnuită a fost înaintată autorităților din Republica Sri Lanka, de sindicatul frizerilor, organizație care numără 80 000 de membri. Petiționarii cereau promulgarea unei legi care să interzică bărbaților de a mai purta plete lungi. Motivul ? Frizerii susțin că dacă nu se va adopta o asemenea măsură radicală, profesiunea lor riscă să dispară.
• O MARFĂ CĂU

TATĂ. în nomenclatorul exportului birmanez figurează de cîtva timp... cu o cifră substanțială de afaceri cuiburile de rîn- duneie, folosite la prepararea unor produse farmaceutice și la pregătirea unor mîncăruri orientale considerate foarte rafinate. Un kilogram de cuiburi de rîndunele costă pe piața internațională peste 200 dolari. Din exportul acestui produs, Birmania a încasat beneficii substanțiale...
• SCUZE TARDIVE. După exact 28 de ani, opt luni, o săptămînă și șase zile de la expediere, Reg Butcher, acum în vîrstă de 73 de ani, din satul englez Wicken, a primit o scrisoare in care o prietenă își cerea scuze pentru... întîrzierea cu care răspundea la cele patru scrisori primite de la acesta. Mai curios este amănuntul că scrisoarea a fost expediată din- tr-o localitate aflată la doar 25 km depărtare.
• DE LA 1 LA 1 000 000. Un record neobișnuit a fost stabilit de către Marva Drew din Waterloo (statul Iowa, S.U.A.), în urma unui pariu făcut cu fiul ei : după o muncă de cinci ani, ea a scris la mașină, acoperind 2 473 foi de hîrtie, una după alta toate cifrele de la 1 la 1 000 000. învățătorul copilului susținuse că pentru aceasta nu ajunge o viață de om.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața Scinle». Tei. U 60 10. 17 60 20. Abonameritete se fac la oficiile poștale șl difuzor» din întreprinderi șl institut» 
Calea Griviței nr. 64-66 P.O.a — 2001. Tiparul t Combinatul Poligrafia CASA SCINTEH

Din străinătate, abonamentele se fac prin i.ROMPRESFILATELIAt București
40 36»


