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Dragi tovarăși,Cu prilejul împlinirii a 800 de ani de atestare documentară a Bîrladului, doresc să vă adresez, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, un cordial salut tovărășesc și cele mai calde felicitări.’Sînt cunoscute bogatele tradiții de luptă și de muncă ale locuitorilor acestor străvechi pămînturi românești, eroismul și vitejia de care au dat dovadă în trecut în marile bătălii purtate de oștile domnitorilor moldoveni pentru apărarea pămîntu- lui patriei împotriva cotropitorilor, străini, pentru păstrarea ființei naționale. Asemeni multor localități din această parte a țării, Bîrladul și-a înscris cu cinste numele în istoria luptelor poporului român pentru libertate și progres, pentru dreptate națională și socială.-Ca urmare a politicii partidului de industrializare socialistă, de repartizare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, Bîrladul a cunoscut, în anii construcției socialiste, o continuă dezvoltare economică și socială, o înflorire fără precedent; au fost construite unități industriale moderne, orașul devenind un puternic centru al industriei noastre de rulmenți. Pe drept cuvînt se poate spune că Bîrladul se prezintă astăzi ca un oraș reînnoit din

temelii, ca o așezare socialistă modernă, în plin progres, care oferă locuitorilor săi condiții de muncă și de viață tot mai bune, mai civilizate.Sărbătoriți, dragi tovarăși, împlinirea a 8 secole de existență documentară a orașului dumneavoastră în condițiile puternicului avînt cu care întregul nostru popor a salutat hotărîrile istorice ale Congresului al XI-lea al partidului, obiectivele mărețe ale dezvoltării României în . etapa nouă, superioară, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării țării spre comunism. Sînt încredințat că, asemeni tuturor cetățenilor patriei, veți face totul pentru a vă îndeplini în mod exemplar însemnatele sarcini ce vă revin din hotărîrile Congresului, că veți acționa neobosit, cu toată priceperea și energia, cu pasiune și dăruire, pentru realizarea sarcinilor de plan,și a angajamentelor luate privind înfăptuirea cincinalului înainte de termen, pentru înflorirea economică, social-culturală și edilitară a orașului, pentru buna lui gospodărire, aducîndu-vă astfel contribuția la transpunerea cu succes în viață a luminosului Program de dezvoltare a țării și ridicare a gradului de bunăstare și civilizație al națiunii noastre socialiste, stabilit de înaltul forum al Partidului Comunist Român.Cu această convingere, vă urez din inimă să obțineți noi și noi succese în activitatea viitoare și vă doresc tuturor multă sănătate și fericire.
AW și concluzii ce se desprind pentru colectivele de oameni ai muncii, 

pentru organizațiile de partid, pentru fiecare cetățean

în spiritul practicii democratice proprii orînduirii noastre socialiste, oamenii muncii, întregul popor au avut posibilitatea să cunoască pe larg, din relatările presei și radio- televiziunii, prevederile PLANULUI ȘI BUGETULUI DE STAT ANUL 1975 adoptate de Marea dunăre Națională, concretizare sarcinilor majore ale ultimului al cincinalului, treaptă importantă spre perspectivele însuflețitoare deschise de Congresul al XI-lea al P.C.R.In cele ce urmează, nu ne propunem trecerea în revistă a indicatorilor, a măsurilor prevăzute, nici relevarea temeiniciei și a importanței opțiunilor, ci doar un scop strict delimitat : să punem in evidență cîteva dintre ideile principale care reies din lectura atentă a legilor privind planul și bugetul, obiectivele fundamentale stabilite, direcțiile principale de acțiune pentru realizarea acestora, concluziile practice ce trebuie desprinse de fiecare unitate economică, de fiecare colectiv și organizație de partid, de fiecare om al muncii.Stă în puterea noastră, a întregului popor, să realizăm întru totul și în condiții optime obiectivele stabilite pentru toate domeniile vieții economice și sociale. Depinde de energia, inițiativa si eforturile 4-

PE A- a an

tuturor cetățenilor ca, printr-o muncă bine organizată, să obținem rezultate superioare în toate unitățile economice, să determinăm ridicarea calitativă a întregii activități economice — condiție esențială a accelerării ritmului progresului economic și social al țării.Fie că este vorba de continuarea dezvoltării în ritmuri rapide a industriei noastre socialiste, de dezvoltarea intensivă a agriculturii sau de realizarea vastului program de investiții — condiția esențială pentru realizarea acestor obiective constă în valorificarea mai deplină a marilor rezerve interne ale producției, a capacității tehnice, organizatorice și creative de care dispunem.In toate ramurile economiei naționale se impune — ca o problemă centrală, de care depinde, îri măsură decisivă, realizarea cu succes a prevederilor cincinalului — CREȘTEREA CONTINUA A EFICIENȚEI ECONOMICE. Este limpede că obiectivele prevăzute în planul pe 1975 pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, transporturilor, precum și în domeniul investițiilor vor fi atinse numai prin perseverentă, dîrzenie și pricepere în îmbunătățirea eficienței economice, în folosirea gospodărească și cu maximum de randa-

ment a resurselor materiale, financiare și a forței de muncă.Evident, creșterea eficienței, ridicarea calitativă a activității economice nu pot fi realizate prin declarații de principiu sau simple dorințe platonice, ci numai printr-o activitate practică, orientată neabătut spre țelul propus.Aceasta impune din partea tuturor factorilor cu responsabilități în economie acțiuni mai energice, menite să asigure creșterea productivității muncii, mai ales prin extinderea mecanizării și automatizării, perfectionarea tehnologiilor de fabricație, ridicarea calificării cadrelor. organizarea mai bună a producției. Se cuvine accentuată. în a- cest sens, corelația indisolubilă din- • tre organizare și disciplină. îmbunătățirea calitativă a întregii activități economice, creșterea eficienței pot fi asigurate numai in-' staurîrid în toate verigile activității economice (fabrici, uzine, institute de cercetare, ferme de stat, cooperative agricole de producție) și în toate locurile de muncă un climat de organizare si disciplină exemplară. Iată de ce. pentru fiecare organizație 'de partid, pentru fiecare colectiv de oameni ai muncii, respectarea, riguroasă, a cerin-
(Continuare în pag. a III-a)

REPERE ALE MUNCII ȘI VIEȚII NOASTRE ÎN 1975
ÎN PAGINA A III-A Imreprmaeiea „Vulcan" din. Capitală: aspect din atelierul de mecanică reductoare

conferit ordinul „Steaua

Pentru contribuția adusă de locuitorii municipiului Bîrlad la realizarea idealurilor de libertate și progres social și participarea activă la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră,

■■

cu<'prilejul aniversării a 800 de ani de existență, atestată documentar, prin Decret prezidențial a fost conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I municipiului Bîrlad, județul Vaslui.

Datoria criticii
literareîn Raportul la al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbind despre sarcinile literaturii și artei, precum și despre cele ______ . ______ale .criticii, arăta : lea de-„Critice".'De la -prima propoziție era consemnat un moment marcant din istoria tării :„în timpul din urmă mișcarea politică și li- ' terară a României începe a fi un obiect de mai mare luare aminte pentru Europa apuseană".După ce trece în re-

nit o aceeași caldă preocupare umanistă. E suficient să amintim studiul maiorescian din 1882, despre. „Literatura română și străinătatea", cu care se deschide volumul al III-

Documentele semnate cu prilejul vizitei în România
a delegației FRELIMO și guvernului de tranziție din Mozambic

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNASECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUȘESCU, ȘI PREȘEDINTELE FRONTULUI DE ELIBERARE DIN MOZAMBIC, SAMORA MOISES MACHEL, EXPRIMlND VOINȚA POPOARELOR RESPECTIVE,Luînd în considerare relațiile de prietenie, colaborare și stimă reciprocă existente între popoarele român și mozambican, intre Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare din Mozambic,Dorind să extindă in continuare, pe multiple planuri, relațiile prietenești și de colaborare dintre cele două națiuni, pe baza principiilor și normelor dreptului internațional,Reafirmind atașamentul popoarelor lor fată de scopurile și principiile Națiunilor Unite, care proclamă voința popoarelor de a trăi in pace unul cu altul, intr-un spirit de bună vecinătate și de a dezvolta relații prietenești intre toate națiunile,Hotărîti să-și sporească contribuția la cauza păcii și securității internaționale, precum și la dezvoltarea cooperării între toate statele,Conștienți de răspunderea ce revine tutjiror statelor, fără discriminare, pentru instaurarea u- nui climat de pace și securitate in lume și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare între toate popoarele,Exprimind convingerea lor deplină că pacea și securitatea internațională se bazează pe respectarea dreptului sacru al fiecărui stat Ia existență, libertate, suveranitate și independentă, la integritate teritorială și a dreptului inalienabil al tuturor popoarelor de a-șl hotărî singure soarta, fără nici o intervenție, constrîngere sau presiune din afară,Reafirmind importanta fundamentală a întăririi legalității internaționale, prin aplicarea sinceră și efectivă a principiilor universal recunoscute ale dreptului internațional,Reliefînd că toate statele, fără nici o discriminare, au dreptul și îndatorirea de a lua parte la reglementarea problemelor internaționale, îndeosebi a acelora care le privesc in mod direct, să contribuie la instaurarea unui nou curs al politicii internaționale care să elimine politicile imperialiste de forță, dominație, dictat și agresiune din relațiile internaționale,Salutind cu satisfacție victoriile recente obținute de mișcările de eliberare națională din A- frica în lupta pentru cucerirea independenței naționale a țărilor lor,Subliniind necesitatea Imperioasă a aplicării riguroase a Declarației privind acordarea independentei țărilor care se mai află sub dominația colonială, adoptată de către Adunarea Generală a O.N.U. la 14 decembrie 1960, și condam-

nînd orice act care ar putea să împiedice punerea în aplicare a acestei declarații,Reafirmind botărirea lor fermă de a aduce o contribuție sporită la victoria luptei pentru lichidarea definitivă și completă a colonialismului și neocolonialismului, Ia lichidarea politicii rasiste, de apartheid și a oricărei forme de discriminare, precum și solidaritatea lor militantă și sprijinul lor mai activ politic, moral și material mișcărilor de eliberare națională din țările care se mai găsesc încă sub dominație colonială,Subliniind dreptul suveran al tuturor țărilor de a folosi bogățiile și resursele naționale in interesul lor propriu, precum și necesitatea sporirii eforturilor, atit pe plan national, cit și internațional, pentru a asigura un progres mai rapid al economiilor tuturor (arilor în curs de dezvoltare, în scopul reducerii și eliminării definitive a decalajelor care Ie separă de țările dezvoltate,Afirmînd dreptul tuturor statelor și națiunilor la dezvoltarea economică, socială și culturală nestingherită și dreptul acestora de a avea acces liber la cuceririle științei și tehnologiei contemporane și de a participa la colaborarea internațională,Dorind să participe, prin toate mijloacele de care dispun, în colaborare cu toate celelalte țări ale lumii, la stabilirea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să se bazeze pe principii noi, democratice și progresiste, ale relațiilor dintre state, de natură să asigure înlăturarea hotărîtă a vechilor raporturi de inechitate, a asupririi unor popoare, precum și continuarea luptei ferme contra imperialismului, colonialis- ’ inului, neocolonialismului și rasismului,
I. Declară solemn voința și hotărirea lor comună :
1. Să extindă și să aprofundeze relațiile de prietenie și cooperare în domeniile politic, economic, științific, tehnologic, social, educativ și cultural dintre poporul român și poporul mo- zambican ;2. Să intensifice și să lărgească relațiile economice reciproc avantajoase, prin promovarea cooperării industriale, tehnice și științifice in domeniile de interes reciproc, în vederea valorificării cu maximum de eficientă a resurselor lor naturale și umane, precum și prin dezvoltarea schimburilor comerciale, eliminînd obstacolele din calea acestora și îmbunătățind metodele și instrumentele juridice care le reglementează ;3. Să tncurajeze și să faciliteze schimburile de experiență și colaborarea în domeniile invătă- mintului, pregătirii de cadre, științei, sănătății, culturii, artelor, sportului, promovînd astfel prietenia și înțelegerea dintre popoarele român și mozambican ;

4. Să realizeze mai buna cunoaștere reciprocă a valorilor materiale și spirituale ale Celor două națiuni și apropierea dintre ele prin cooperarea dintre instituțiile de învătămint, de artă și cultură, schimburi de profesori și studenți, specialiști din domeniile economic și social, cit și pe alte câi și mijloace, inclusiv prin contacte între cetățenii celor două țări.II. Proclamă hotărirea comună a popoarelor lor de a pune la baza relațiilor dintre țările lor. cit și a relațiilor acestora cu toate celelalte state, următoarele principii :
1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege liber sistemul său politic, economic și social, conform voinței și intereselor sale proprii, fără nici un amestec din afară ;2. Dreptul sacru ai fiecărui stat la existență, independentă, libertate, suveranitate națională, pace și securitate, precum și dreptul și obligația sa de a întreține relații de prietenie și bună înțelegere cu alte state ;3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a dispune de resursele sale naturale, conform intereselor sale naționale, fără nici un fel de constrîngere sau presiune străină ;4. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, potential, nivel de dezvoltare, de sistemul lor politic, economic și social și respectarea drepturilor inerente deplinei lor suveranități ;5. Dreptul inalienabil și obligația fiecărui stat de a participa la examinarea și rezolvarea problemelor internaționale de interes comun, în condiții de deplină egalitate ;6. Asigurarea avantajului reciproc rarca dintre state, in toate domeniile ternationale :7. Dreptul și îndatorirea statelor deIn diferitele domenii ale relațiilor internaționale, în scopul menținerii păcii și securității în lume și al promovării progresului economic și social al tuturor națiunilor. Dreptul incontestabil al tuturor statelor de a participa la cooperarea internațională, de a avea acces nestingherit la cuceririle științei și tehnologiei moderne ;8. Neamestecul in treburile interne sau externe ale altui stat, sub nici o formă și sub nici un motiv ;9. Inadmisibilitatea dobindirii de teritorii prin forță, inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială a statelor :10. Obligația statelor de a se abține, in relațiile lor internaționale, de Ia orice fel de con- stringere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură, de la amenințarea cu forța sau folosirea forței împotriva altui stat. Reglemen-

Oțelarii gălățeni 
au îndeplinit 
pianul anualGALAȚI „Scîhteii", Dan bâtă, 21 decembrie, uzinei oțelării-refractare din cadrul Combinatului siderurgic Galați a raportat îndeplinirea -sarcinilor anuale, de- plan. Oțe- larii gălățeni s-au angajat să producă suplimentar, pînă la 31 decembrie, 100 00d tone oțel de . convertizor și. electric.. Succesul de mai. sus nu este singular pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați. Cu cîtva timp în urmă, alte două colective de aici — de Ia uzina coc- so-chimică și uzina de piese de schimb și reparații siderurgice — au raportat înfăptuirea prevederilor planului din acest an.

(Coresporidentul Plăeșu) — Sîm- colectivul

CUVÎNTUL CONDUCĂ
TORULUI DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN LA INTÎL- 
NIREA PREGĂTITOARE 
A CONFERINȚEI PARTI
DELOR COMUNISTE Șl 

MUNCITOREȘTI DIN 
EUROPA

„Dorim ca și critica 
de artă să joace un 
rol mai activ, militant, 
in promovarea unei 
arte cu adevărat revo
luționare, care să o- 
glindească specificul 
istoric și tradițiile 
poporului nostru, u- 
riașa operă socială pe 
care o înfăptuiește in 
prezent, finind totoda
tă seama de ceea ce 
este nou in cunoaște
rea umană pe plan u- 
niversal, de năzuințele 
generale de viitor ale 
omenirii. Avem nevoie 
de o critică militantă, 
comunistă și nu de 
una de „mușamaliza
re" — ca să mă exprim 
intr-un termen mai 
popular — de prezen
tare in culori trandafi
rii a aspectelor nega
tive din artă, a unor 
activități artistice ce 
nu servesc, ci. dimpo
trivă, dăunează. Avem 
o critică în general 
bună. Dar putem face 
și mai mult în acest 
domeniu".Noțiunea de critică, intr-adevăr, implică neapărat pe aceea a judecății de valoare, în lumina unor criterii, a unor principii. Un critic de artă (plastică, muzicală sau literară) nu se poate manifesta ca autorizat comentator al fenomenului artistic fără un mănunchi de idei călăuzitoare, în serviciul cărora să militeze cu consecvență, fără șovăiri sau concesii. Numai caracterul militant al criticii îi poate asigura rolul de îndrumător în creație. Toți marii noștri critici, în frunte cu Maiorescu și Gherea, au luptat pentru un ideal de artă și au contribuit hotărîtor Ia promovarea frumosului și la progresul literaturii. Intre cei doi lideri de la sfirșitul secolului trecut au fost desigur divergente, dar i-a u-

însemnări 
de Șerban 

CIOCULESGU

vistă ecourile literaturii noastre în presa străină și traducerile de care s-au bucurat unele din operele de limbă română, criticul observă că acest fenomen îmbucurător se datorește îndeosebi faptului că scriitorii noștri cei mai buni, „părăsind oarba imitare a concepțiunilor străine, s-au inspirat din viața proprie, a poporului lor și ne-au înfățișat ceea ce este, ceea ce gîndește și ceea ce simte românul în partea cea mai a- leasă a firii lui etnice".Este vrednic de remarcat că bărbatul învinuit de cosmopolitism de către unii adversari a fost de fapt un dușman al cosmopolitismului în artă și un militant în serviciul unei arte naționale originale, cu rădăcinile în specificul național și cu privirile îndreptate mai ales către năzuințele și aspirațiile — ca și Gherea — ale claselor populare.După aproape o sută de ani de la aceste îndreptări literare, un examen sever de conștiință al criticii contemporane poate duce la constatări surprin-

zătoare. Desigur, sub îndrumarea partidului și a propriei conștiințe, majoritatea scriitorilor noștri, ca și a criticilor, au în vedere un ideal de artă uma- nist-socialist. Se scriu rbmane, nuvele, comedii și drame care exprimă frămîntările u- nor conștiințe contemporane. Mai există însă și un anumit „capitol" al liricii contemporane, a cărui aspirație principală este aceea de „a fi la pas" cu experiențele formale suprarealiste, de multă vreme depășite. Fată de acest fenomen, critica noastră, în genere, se ferește să ia atitudine, ba chiar uneori se ostenește, cu sforțări vrednice de o cauză mai bună, ca prin tăierea firului în patru, să se facă exegeta cît mai înțelegătoare a ceea ce nu are nici un înțeles, nici o substanță umană și nici o vibrație artistică.A făcut critica noastră tot ce trebuia ca să abată aceste izolate tendințe ale liricii de la ruperea de viață, de la nesocotirea imperativului comunicativității ? Aceasta' este intrebarea pe care critica este datoare să și-o pună, în urma cuvintelor răspicate ale secretarului general al partidului. Este, așadar, cazul unui a- devărat examen de conștiință pe care sînt chemați să și-l facă mai ales aceia dintre critici care s-au arătat entuziaști față de vorbăria goală și pretențioasă, de servilă imitație a unor mode care- n-au dat nicăieri opere majore, profund umane și de înalt nivel artistic.Datoria unui critic de adevărată vocație și de atitudine militantă este aceea de a fi mereu în căutarea talentelor autentice, de a surprinde fiecăruia structura proprie,
a coopera

Il-a)(Continuare în pag. a

CEAUȘESCUNICOLAE

in coope- vieții in-

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

(Continuare 
în pag. a IV-a)

SAMORA MOISES
Președintele Frontului de 

din Mozambic

ÎN PAGINA A V-A

Din peisajul arhitectural al lașului de azi Foto : S. Cristian

MACHELEliberare



PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 22 decembrie 1974

1100 N1CATCOMUN 
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă 
România a delegației Frontului de Eliberare din Mozambic 

si guvernului de tranziție din Mozambic, O yLa Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român (P.C.R.) și a Guvernului Republicii Socialiste România, o delegație a Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO) și a guvernului de tranziție din Mozambic, condusă de Samora Moises Machel, președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, între 15 șl 21 decembrie 1974.în timpul vizitei în Republica Socialistă România, oaspeții au vizitat obiective economice, sociale și culturale din București și din județele Argeș și Prahova, bucurîndu-se pretutindeni de o primire cordială, expresie a sentimentelor de stimă și solidaritate nutrite de poporul român față de poporul mozambican.în cursul vizitei au avut loc convorbiri oficiale între o delegație de partid și guvernamentală română, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și delegația FRELIMO și a guvernului de tranziție din Mozambic, condusă de tovarășul Samora Moises Machel, președintele Frontului de Eliberare din Mozambic.La convorbirile oficiale au participat :— din partea română : Emil Bod- naraș, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor, Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- părării naționale, Ștefan Bîrlea, membru al C.C. al P.C.R., directorul Cabinetului Președintelui Republicii ;— din partea mozambicană : JorgeRebelo, membru al Comitetului Ccn- ■ trai și al Comitetului Executiv al FRELIMO, secretar al Departamentului de informații și propagandă, Xavier Baptista Sulila, membru al Comitetului Central al FRELIMO, membru al Statului Major al Forțelor populare de eliberare din Mozambic, Mario Machungo, ministrul coordonării economice în guvernul de tranziție, Graca Simbini, secretar de stat pentru educație și cultură în guvernul de tranziție. <în cadrul convorbirilor, cele; două delegații au procedat la un amplu schimb de vederi, și de informații a- supra problemelor de interes comun în legătură cu activitatea celor două partide și popoare, cu evoluția, actuală a vieții politice internaționale, cu lupta comună împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialis- mului și rasismului, pentru triumful idealurilor libertății, independenței, progresului și păcii, pentru edificarea unei societăți noi.Președintele FRELIMO, Samora Moises Machel, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii P.C.R., guvernului și poporului român un călduros salut și profunde mulțumiri pentru solidaritatea militantă și sprijinul frățesc pe plan politic, diplomatic, moral și material, acordate de România poporului mozambican în lupta sa pentru libertatea națională, contra colonialismului portughez și imperialismului, pentru afirmarea drepturilor sale legitime, pentru cucerirea independenței sale naționale.Președintele FRELIMO a adresat felicitări călduroase conducerii partidului și guvernului român pentru realizările remarcabile dobîndite de poporul român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și cele mai bune urări de noi succese în îndeplinirea hotărîrilor istorice ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, împreună cu urări de prosperitate și progres poporului român.Dînd glas sentimentelor de prietenie. frățească și profundă solidaritate ale poporului român față de poporul mozambican, ■ secretarul general al Partidului Comunist Român a adresat călduroase felicitări conducerii FRELIMO și poporului mozambican pentru victoria obținută în lupta sa de eliberare națională, în mod special pentru instaurarea unui guvern de tranziție care, sub conducerea FRELIMO, conduce țara la independență, care va fi, obținută la 25 iunie 1975 — pas decisiv pe drumul cuceririi independenței depline și al extinderii puterii populare în toată țara. Secretarul general al Partidului Comunist Român a reafirmat președintelui FRELIMO hotărîrea Republicii Socialiste România de a continua să' acorde, cu aceeași consecvență, sprijinul său deplin Frontului de Eliberare din Mozambic, poporului mozambican, în vederea de- săvîrșirii procesului de eliberare națională și socială, constituirii Mo- zambicului ca stat liber și independent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- dresat conducerii FRELIMO, mili- tanților acestuia, poporului mozambican un cald salut frățesc din partea P.C.R., a poporului român, împreună cu urări de succes în înfăptuirea obiectivelor de însemnătate istorică pe care le au în față.Cele două părți au scos în evidență importanța faptului că între Par- . tidul Comunist Român și Frontul de Eliberare din Mozambic există vechi relații de prietenie, devenite tradiționale. Contactele și convorbirile purtate între conducătorii acestora în numeroase ocazii au contribuit în mod hotăritor la adîncirea raporturilor de prietenie și strînsă colaborare dintre cele două popoare, constituind baza solidă a viitoarelor relații interstatale.Ferm hotărîți să contribuie la dezvoltarea prieteniei, solidarității și colaborării dintre partidele, popoarele și țările lor, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președin-1 tele Frontului de Eliberare din Mozambic, Samora Moises Machel, au semnat o Declarație solemnă comună privind principiile ce trebuie să stea la baza relațiilor dintre cele două țări.Totodată, în vederea identificării domeniilor noi de cooperare dintre Republica Socialistă România și Mozambic, pe baze echitabile, reciproc avantajoase, ca și pentru“ a da un impuls hotăritor raporturilor de conlucrare pe multiple planuri ro- mâiîo-mozambicane, cele două părți au hotărît înființarea unei Comisii mixte pentru colaborare economică și asistență tehnică a Guvernului Republicii Socialiste România și guvernului de tranziție din Mozambic. Prima sesiune de lucru a Comisiei mixte pentru colaborare economică și. asistență tehnică va avea loc la Laurențo Marques în trimestrul I al anului 1975. Părțile au convenit să promoveze cu prioritate cooperarea în domeniile industriei miniere și prelucrătoare, valorificării superioare a lemnului,' transporturilor, a- griculturii, pregătirii de cadre, sănătății și învățămîntultii.Cele două părți au convenit să extindă și să diversifice raporturile de prietenie, solidaritate militantă și colaborare, inclusiv în viața internațională, dintre Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare din Mozambic, dintre guvernele și popoarele celor două țări. De asemenea, părțile au fost de acord să încurajeze relațiile directe de cooperare dintre organizațiile sindicale, de femei și de tineret, precum și dintre , alte, organizații obștești sau institu-j, ții social-culturale din Republică Socialistă România și Mozambic, convinse fiind că aceasta este în interesul ambelor popoare, al unității tuturor forțelor frontului antiimperialist, al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.Cele două părți au scos în evidență cu satisfacție rolul pozitiv pe care l-a . avut Reprezentanța permanentă a FRELIMO la București pentru promovarea relațiilor de prietenie, solidaritate militantă și colaborare multilaterală între Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare din Mozambic, între poporul român și poporul mozambican.Cele . două părți au convenit să sprijine înființarea într-u.n viitor cît mai apropiat a unei Agenții economice permanente a Republicii Socialiste România, acreditată pe lingă guvernul de tranziție din Mozambic, care să aibă și atribuții consulare, menită să contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie, solidaritate și cooperare dintre cele două popoare.Secretarul general al Partidului . Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, Samora Moises Machel, au convenit ca cele două țări să procedeze la stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de, ambasade, cu începere de la 25 iunie 1975, data proclamării independenței Mozambicului.Procedînd la un amplu schimb de vederi asupra . problemelor internaționale de interes reciproc, secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele Frontului de E- liberare din Mozambic au scos în evidență mutațiile profunde care au loc în lume, în sensul afirmării tot mai depline a voinței popoarelor de a trăi libere și independente, în mod deosebit ca urmare a creșterii continue a rolului și influenței forțelor democrației, progresului și păcii, pe baza principiilor suveranității, independenței naționale, egalității în drepturi și respectului reciproC, neamestecului în afacerile interne ale altor state, renunțării la folosirea forței sau la. amenințarea cu forța, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor, rezolvării tuturor problemelor litigioase pe., cale pașnică, dreptului sacru al fiecărui popor de a-și decide liber soarta.Părțile au subliniat contribuția e- fectivă pe care o aduc în acest sens toate țările sistemului socialist mondial, care, prin sprijinul activ dat luptei antiimperialiste și anticolonialiste,

prin acțiunile lor politice susținute pentru pace, colaborare și securitate internațională, oferă o nouă perspectivă vieții internaționale, rezolvării tuturor problemelor majore în folosul popoarelor, al cauzei păcii și securității internaționale. De asemenea. cele două părți au reliefat contribuția deosebită pe care o aduc , cauzei, păcii și cooperării internaționale zecile de state care au apărut ca urmare a' prăbușirii sistemului colonial și care, răsturnînd dominația străină, luptă cu hotărîre pentru dezvoltarea lor economică, socială și națională independentă, jucînd un rol tot mai important în viata internațională. Pe toate continentele acționează forțe sociale puternice, fără precedent, care se pronunță cu hotărîre pentru o politică nouă, de progres social, pentru democrație și pace.Cele două părți au subliniat convingerea lor că, în condițiile actuale, deosebit de favorabile pentru triumful luptei populare antiimperialiste, se impune unirea tuturor forțelor intr-un front larg, la nivel național șî international, care să lupte pentru libertatea și independența popoarelor, pentru pace, justiție și progres social, pentru edificarea unei societăți eliberate de orice exploatare, dincolo de orice deosebiri de vederi cu caracter politic, ideologic sau filozofic.Cele două părți au apreciat că în prezent situația lumii contemporane se caracterizează printr-o ascuțire a contradicțiilor economice. sociale, naționale și politice la scară mondială. care cuprinde toate sferele vieții societății și afectează. într-o măsură mai mare sau mai mică, toate continentele, ca urmare a relațiilor capitaliste de asuprire colonialistă și neocolonialistă. Această situație grăbește procesul revoluționar de schimbare a raportului de forțe pe plan internațional în favoarea for- telo'r care se pronunță pentru o lume a dreptății și justiției, pentru pro- grps social.Cele două părți au apreciat că aceste schimbări deschid noi perspective de transformare revoluționară a societății. amplifică lupta împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonialismului. pentru eliberare națională și socială, pentru o lume a păcii și colaborării între popoare, pentru făurirea dreptății sociale și naționale, atît în cadrul fiecărui stat, cît și pe plan mondial. care să asigure un nou avînt al forțelor de producție, al științei și culturii, al progresului în general.Cele două părți au evidențiat cu deosebită satisfacție succesele importante pe care le-au înregistrat. în ul- 'tirrîir .afli, mișcările de , eliberare' naționala;.din Africa pe drumul cuceririi libertății și independentei popoarelor lor. apreciind că victoriile dobîndite de mișcările de eliberare din fostele colonii portugheze constituie rezultatul unor îndelungate și eroice bătălii desfășurate de către popoarele respective, care. împreună cu lupta forțelor progresiste portugheze, au provocat răsturnarea: die- . ta.turii fasciste din Portugalia și instaurarea unui guvern de orientare democratică în această țară.Reafirmînd hotărîrea lor de a acorda,. în continuare, întregul sprijin cauzei autodeterminării și independenței popoarelor, cele două părți salută prima aniversare a Republicii GUineea-Bissau, precum și victoria poporului din Insulele Capului Verde. care, “sub conducerea P.A.I.G.C.. va obține independenta la 5 iulie 1975.Ambele părți au salutat progresele realizate în procesul de eliberare a celorlalte colonii portugheze și și-au exprimat convingerea că acest proces se va încheia pe baza respectării riguroase a intereselor popoarelor din aceste țări.Cele două părți au reînnoit sentimentele de prietenie și solidaritate militantă, precum și sprijinul lor f frățesc față de mișcările de eliberare din Africa de Sud. Rhodesia și Namibia și condamnă sprijinul pe care imperialismul internațional îl acordă politicii rasiste și de apartheid din A- frica Australă. Ele au salutat cu deosebită satisfacție unificarea mișcărilor de eliberate națională din Rhodesia și și-au exprimat speranța că actualele dezvoltări politice din Rhodesia vor conduce ia obținerea independenței . naționale și la eliminarea politicii de discriminare rasială, în interesul legitim al poporului Zimbabwe.Cele două părți s-au pronunțat cu toată fermitatea pentru înlăturarea tuturor vestigiilor colonialismului din întreaga lume, în special de pe pă- mîntul african, pentru punerea în aplicare neîntîrziată a rezoluțiilor și ' hotărîrilor O.N.U. și O.U.A. privind decolonizarea și abolirea rasismului, apartheidului și a altor forme de asubrire. cu -deosebire a Declarației O.N.U. 1 514 (XV) cu privire la acordarea Independenței țărilor și popoarelor care se mai află sub dominație colonială.Cele două părți au reafirmat sprijinul lor deplin față de lupta popoarelor din Vietnam. Laos și Cam- bodgia pentru unitate și independentă națională și pentru pace și au cerut ca administrația de la Saigon să înceteze imediat violarea acordu

rilor de la Paris și să le aplice cu rigurozitate.Cele ‘ două “părți și-au exprimat îngrijorarea lor profundă față de deteriorarea periculoasă a situației din Orientul Apropiat. Ele s-au pronunțat cu fermitate pentru retragerea imediată a trupelor israeliene din toate teritoriile ocupate în 1967, pentru recunoașterea drepturilor naționale ale poporului palestinean, al cărui singur reprezentant este Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), și pentru dreptul la existență liberă și independentă al tuturor popoarelor din zonă, ceea ce reprezintă condiții indispensabile pentru stabilirea unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat.Secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, și președintele Frontului de Eliberare din Mozambic. Samora Moises Machel. au fost de acord că lichidarea subdezvoltării, asigurarea progresului economico-social mal, rapid al țărilor rămase in urmă constituie o cerință primordială pentru progresul întregii omeniri, pentru înlăturarea stărilor de tensiune în lume, pentru realizarea unei colaborări și păcf trainice.Cele două părți au subliniat că ră- mînerea în urmă a țărilor subdezvoltate a fost determinată în primul rind de politica imperialistă, colonialistă si neocolonialistă. de relațiile de inechitate din trecut. .Lichidarea decalajului existent impune o viziune nouă în relațiile economice și politice internaționale, care evidențiază cu putere necesitatea instaurării unei noi .ordini economice și politice mondiale, democratizării relațiilor internaționale. elaborării unor noi norme de drept international. corespunzător schimbărilor produse in lume.Cele două delegații au subliniat că, in vederea instaurării unei noi ordini economice și politice mondiale. țările lor vor milita cu consecventă. în relațiile lor internaționale, pentru : înlăturarea hotărîtă a vechilor relații de inechitate și a asupririi, realizarea unor relații bazate pe deplina egalitate în drepturi între toate națiunile lumii, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe bogățiile sale naționale ; respectarea dreptului fiecărui popor de a-și" alege orînduirea socială pe care- o dorește, fără nici un amestec din afară, a dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare eco- nomico-socială independentă ; lichidarea rapidă a subdezvoltării, apropierea nivelului de dezvoltare eco- nomico-socială .al tuturor țărilor, îndeosebi nrin încurajarea dezvoltă.-ii industriale a țărilor , rămase îh urmă .; stabilirea unor relații echitabile între preturile materiilor priipe. și preturile produselor, industrializate, por- nindu-se de Ia necesitatea stimulării activității productive a tuturor popoarelor și favorizării progresului mai rapid al țărilor slab dezvoltate.Evocînd necesitatea întăririi rolului O.N.U. în viața politică internațională. cele două părți au considerat că toate statele membre trebuie să participe la rezolvarea problemelor fundamentale cu care se confruntă omenirea, pentru ca organizația universală să-și îndeplinească mai bine marile responsabilități ce-i revin, șă îndreptățească speranțele și să răspundă prin acțiunile sale intereselor vitale ale popoarelor. Cele două părți au apreciat că recunoașterea de că- trâ Organizația Națiunilor Unite a mișcărilor de eliberare națională care luptă împotriva dominației coloniale constituie un act de justiție de natură să contribuie la întărirea prestigiului și eficacității organizației mondiale.Cele două părți și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele vizitei în România a delegației mozambicane, apreciind că aceasta reprezintă o nouă expresie a bunelor relații existente între P.C.R. și FRELIMO, între popoarele român și mozambican. aducînd o contribuție substanțială punerii bazelor dezvoltării relațiilor de cooperare multilaterală între cele două state, în“ condițiile noi ale obținerii independentei Mozambicului.Convorbirile dintre cele două delegații au avut loc într-un climat de prietenie frățească și solidaritate militantă. . .Președintele Frontului de Eliberare din Mozambic. Samora Moises Machel. a adresat cele mai vii mulțumiri secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. partidului, guvernului și ponorului român pentru primirea călduroasă și ospitalitatea deosebită care au fost acordate delegației mozambicane în timpul vizitei sale în România.Președintele Frontului de Eliberare din Mozambic. Samora Moises Machel. l-a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul “general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, să facă o vizită oficială, de prietenie, în Mozambic, in fruntea unei delegații de partid și de stat. Invitația a fost acceptată cu satisfacție, data vizitei urmind a fi fixată ulterior, prin consultări reciproceiBucurești, 20 decembrie 1974

PLECAREASîmbătă dimineața a părăsit Capitala delegația Frontului de Eliberare din Mozambic și a Guvernului de tranziție din Mozambic, condusă de Samora . Machel, președintele FRELIMO, Care a efectuat o vizită oficială de prietenie în țara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Ceremonia plecării s-a desfășurat la aeroportul internațional Otopeni, unde președintele FRELIMO, Samora Machel, și membrii delegației au fost salutați cu căldură de tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv. al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor, Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, Petre Dănică, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Coman, membru al C.C. al P.C.R, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale, șeful Marelui Stat Major, Constantin Vasiliu, adjunct de. șef de secție la C.C. al P.C.R.Erau de față șefi ai unor misiuni

DELEGAȚIEIdiplomatice acreditați la București.O gardă militară a prezentat onorul. După trecerea în revistă a gărzii, președintele Samora Machel și-a luat rămas bun de la membrii corpului diplomatic.La scara avionului, personalitățile române care au condus pe oaspeți au urat președintelui FRELIMO, celorlalți membri ai delegației drum bun, succese în munca și lupta lor pentru făurirea unui Mozambic liber și independent. Președintele Samora

DECLARAȚIE SOLEMNĂ
(Urmare din pag. I)tarea tuturor diferendelor dintre state se va face cu mijloace pașnice. Această îndatorire sacră nu va putea impieta siib nici o formă și în nici o împrejurare asupra dreptului inalienabil al statelor la apărarea individuală sau colectivă, in conformitate cu articolul 51 al Cartei Națiunilor Unite ;11. îndatorirea fiecărui stat de a se conforma întru totul și cu bună credință obligațiilor sale internaționale de a trăi în pace cu celelalte state.în interpretarea și aplicarea lor, aceste principii fundamentale ale dreptului internațional vor fi concepute ca fiind legate între ele și fiecare principiu trebuie interpretat în contextul celorlalte principii. Ele trebuie să fie respectate riguros de către toate statele în relațiile lor reciproce și nici o violare a unuia dintre aceste principii nu va putea fi justificată niciodată și în nici o împrejurare.XII. Declară hotărîrea comună a popoarelor lor: 1. Să dezvolte relații de prietenie și coope

rare cu toate statele, pe baza principiilor cuprinse în prezenta declarație și să conlucreze pentru adoptarea de măsuri efective, menite să promoveze pacea, destinderea și cooperarea în întreaga lume ;2. Să continue împreună lupta fermă împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului și rasismului și să intensifice sprijinul lor politic, diplomatic, material și moral mișcărilor de eliberare națională ;3. Să coopereze pentru realizarea de măsuri eficiente în domeniul dezarmării', în primul rînd al dezarmării nucleare, pentru crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, însoțite de angajamentul ferm al statelor nucleare de a nu folosi armele atomice împotriva ță- , rilor participante la astfel de zone și de a respecta statutul de denuclearizare ;4. Să acționeze cu hotărîre pentru instaurarea și consolidarea unei noi ordini economice și politice mondiale, juste și echitabile și pentru democratizarea vieții internaționale prin stabilirea unei diviziuni internaționale a muncii raționale, în interesul dezvoltării fiecărei țări, normali-

COMUNAzarea și expansiunea comerțului, fără discriminări și opreliști, intensificarea cooperării economice între toate statele și prin întărirea independenței economice a țărilor în curs de dezvoltare, în scopul favorizării unei dezvoltări susținute și rapide a economiilor lor naționale ;5. Să coopereze pentru întărirea rolului O.N.U. în abolirea colonialismului și rasismului, in menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, apărarea independenței și suveranității tuturor națiunilor, dezvoltarea cooperării intre toate statele și promovarea normelor dreptului internațional.IV. — în vederea examinării problemelor finind de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei declarații, cele două părți vor lărgi și aprofunda consultările dintre ele la toate nivelurile, folosind căile diplomatice, schimburile de vizite și intilnirile periodice ale reprezentanților lor.întocmită la București, la 20 decembrie 1974, în două exemplare originale, în limbile română și portugheză, ambele texte avînd valoare egală.

Machel a mulțumit, în numele delegației, pentru modul cum au fost primiți in România și a transmis poporului român urări de noi victorii în dezvoltarea patriei sale.Un mare număr de bucureștenl aflați la aeroport au salutat cu căldură pe oaspeții mozambicani, au o- vaționat pentru prietenia dintre România și Mozambic.La ora 10,30 avionul a decolat.(Agerpres)
Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPărăsind țara dumneavoastră in urma vizitei de neuitat, în‘numele FRELIMO, al guvernului de tranziție, al poporului mozambican, al delegației mele și al meu personal, doresc să exprim mulțumirile noastre sincere Partidului Comunist Român și, Guvernului Republicii Socialiste România,, poporului român și dumneavoastră personal pentru ospitalitatea călduroasă, prietenia și solidaritatea manifestată.Convorbirile noastre au fost foarte bogate și pline de perspective pentru relațiile și colaborarea noastră frățească în viitor, în spiritul documentelor semnate.Cele mai bune urări,Cu înaltă considerație,Salutări revoluționare,
SAMORA MACHEL
Președintele FRELIMO

Întreprinderea textilă „Dacia" din București: muncitoarea Olimpia Stancu, una dintre fruntașele în producție, dind explicații despre tehnologia de fabricație Foto : E. Dichiseanu
OSICA DE SUS - 

cinci secole de existențăParticipanții la sesiunea jubiliară a Consiliului.' -popular al comunei Osica de Sus, județul Olt, consacrată împlinirii ă 500 de arii de existență a comunei, atestată documentar, au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune, printre altele : Dînd expresie sentimentelor și convingerilor tuturor locuitorilor comunei, ne îndreptăm in aceste clipe Solemne gîndurile și recunoștința spre dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în centrul activității deputaților, a întregului consiliu popular a stat, ca o sarcină principală, traducerea în viață a politicii partidului și statului nostru, a indicațiilor date de dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, in lumina cărora am acționat în mobilizarea tuturor cetățenilor.însuflețiți de importantul eveniment pe care-1 sărbătorim, vă transmitem sentimentele noastre de bucurie și de adîncă satisfacție cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și vă urăm din toată inima multă sănătate și putere de muncă. Ne exprimăm, totodată, deplinul acord cu documentele adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, cu întreaga politică a partidului și statului nostru.Vă asigurăm, scumpe tovarășe secretar general, că vom face din a- ceastă sărbătoare a comunei noastre un moment vibrant de reafirmare a adeziunii totale a locuitorilor din comuna Osica de Sus la politica internă și externă a partidului, de angajare cu întreaga dăruire la opera măreață de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei noastre dragi și de înaintare a ei spre comunism.
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La întreprinderea de^tîmplârie metalică și produse

din mase plastice pentru construcții din Buzău

PREOCUPĂRI CONSTANTE
PEOTU DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEIActivitatea economică a întreprinderilor industriale din județul Buzău a fost marcată tot mai accentuat în actualul cincinal de modernizarea proceselor tehnologice, introducerea unor echipamente cu parametri tehnici superiori, în scopul realizării de produse complexe, cu o eficiență economică în continuă creștere. Pe această bază, noua întreprindere de timplărie metalică și produse pentru construcții clin mase plastice din Buzău a fost dotată cu utilaje de lucru din cele mai moderne, asigurînd încă din perioada probelor tehnologice o gamă variată de produse, cu largi întrebuințări în construcțiile civile și industriale. Astfel, fabrica de tîmplărie metalică realizează ferestre de diferite tipuri și dimensiuni ale căror caracteristici asigură o perfectă un montaj ușor în cuției construcțiilor, tică ridicată. Nu demult, unitatea a introdus în fabricația ferestrelor și panourilor .de închidere a halelor industriale geamul termopan — două folii de geam dispuse rigid pe un dis- tanțier metalic — ce asigură o izolație fonică și termică deosebită. Primele serii de ferestre metalice folosite la blocurile de

funcționale etanșeizare, timpul exe- o linie este-

apreciate
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locuințe au fost elogios de beneficiari și mai cu seamă de constructori, datorită productivității sporite ce se poate realiza ia montarea lor în operă.Cea de a doua unitate a întreprinderii — fabrica de produse din mase plastice pentru construcții — și-a înscris viguros numele în rîndul unităților prelucrătoare de policlorură de vinii, polietilenă etc. Aici, numărul reperelor realizate crește de la o zi la alta, procesul de diversificare constituind una din preocupările majore ale colectivului de muncă. De puțină vreme fabrica a lansat în producție — după consultări cu întreprinderile de prelucrare a lemnului — 26 profile din policlorură de vinii pentru mobilă. Colectivul de proiectare a asigurat și documentația necesară realizării altor .30 repere ce vor fi destinate mo- | dernizării garniturilor de mobi- ilier produse în unitățile Minis- >terului Economiei Forestiere și )Materialelor de Construcții. IHotărîrea întregului colectiv al întreprinderii este de a di- iversifica în anul viitor și mai imult producția, concomitent cu icreșterea eficienței economice. , )Mihai BAZUcorespondentul „Scînteii'

Rețeaua alimentației publice 
și exigentele vieții rationale

tn alimentația publică termenul de eficiență include. în primul rind capacitatea acesteia de a satisface cerințele populației, de a-și îndeplini astfel menirea socială. în ultimii ani, ca urmare a măsurilor luate de organele comerciale, s-au obținut rezultate apreciabile în acest sens. Au crescut desfacerile de mărfuri (preparate; și semipreparate culinare), unitățile au fost diversificate ca profil, s-a ridicat nivelul profesional de pregătire a personalului, se aplică și se extind formele moderne. de servire a consumatorilor etc.Satisfacerea cerințelor unei alimentații raționale depinde însă, în primul rînd,, de atenția ce se acordă producției culinare proprii în rețeaua alimentației publice. Ponderea producției proprii a crescut simțitor în ultimii ani :. de la 24,1 la sută in 1988, la peste 34 la sută în prezent. Semnificativ este și faptul că ritmul de creștere a producției proprii a devansat pe cel al volumului total, al desfacerilor.Cu toate rezultatele pozitive obținute pe, linia producției culinare, reține atenția ponderea incă scăzută a acesteia în ansamblul desfacerilor către populație. Se impune de aceea ca activitatea de producție culinară în rețeaua de alimentație publică — bazată pe o concepție unitară — să satisfacă mai corespunzător cerințele reale ale tuturor categoriilor de , consumatori, să faciliteze condițiile 
I de alimentație ale celor ce muncesc.

Se știe, de exemplu, că unitățile „Gospodina" au un deosebit rol social, deoarece vin în sprijinul mai ales al femeilor care pot să procure de aici o gamă variată de preparate și semipreparate culinare. Dar, cu toate indicațiile venite din partea forurilor conducătoare, cu toate condițiile create și fondurile alocate, numărul acestor unități este încă redus, iar sortimentele de preparate oferite cumpărătorilor — insuficient diversificate.O rezervă importantă de sporire a producției culinare, în cadrul întreprinderilor de alimentație publică, este îmbunătățirea structurii rețelei prin, creșterea numărului de • unități cu un pronunțat caracter culinar — „Expres", autoserviri, bucătării de bloc, cantine-restaurant, unități lac- to-vegetariene, ospătarii, pensiuni pentru elevi etc. Concomitent, se impune studierea aprofundată a cererilor populației, avindu-se în vedere diversele categorii de consumatori, pentru ca, în final, pe baza concluziilor desprinse, să se ofere preparate culinare care să corespundă nu numai din punctul de vedere al unei alimentații raționale, ci și al accesibilității prețurilor.Sporirea volumului producției culinare va trebui însoțită însă și de diversificarea și ridicarea calitativă a sortimentelor oferite cumpărătorilor, lărgindu-se sortimentele de preparate de pește, carne de pasăre, mi-

nuturi pe bază de ouă, legume, brin- zeturi, meniuri bazate în mai mare măsură pe folosirea orezului, pastelor făinoase etc.Pentru dezvoltarea producției culinare pe baze științifice, în vederea realizării unei structuri calitative a acesteia, în concordanță cu cerințele diferitelor categorii de consumatori, este oportun — după opinia mea — să se asigure o colaborare mai strîn- să intre factorii de răspundere din alimentația publică și specialiștii în probleme nutriționale. In condițiile unei ample dezvoltări și diversificări a producției culinare, este indicat ca, pe baza unor criterii, judicioase, întreprinderile de alimentație publică să fie încadrate și cu diete- ticiani, care pot avea un aport substanțial in aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei în materie de alimentație rațională a populației.Rindurile de față — opinii succinte privind organizarea mai judicioasă a activității de alimentație publică — se vor a fi un punct de plecare pentru o dezbatere mai largă pe a- ceaștă temă, în ideea găsirii unor noi și noi soluții practice de satisfacere la un nivel superior a gusturilor v consumatorilor, a exigențelor lor și, cu deosebire, a imperativelor vieții raționale. »
Con!, dr. Ion PAUNESCU Academia de studii economica- București
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„Avem de îndeplinit sarcini mari. Aceasta cere eforturi

NATIONAL VITATEA

intense din partea tuturor organelor și organizațiilor de partid, 
a conducerilor tuturor întreprinderilor și ministerelor, din partea tuturor oamenilor muncii. Trebuie spus, totodată, că dispunem 
de o bază materială bună, de cadre capabile pentru a putea îndeplini în condiții corespunzătoare aceste sarcini'7.
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După ce au încheiat însămințările de toamnă și stringerea culturilor tirzii, oamenii muncii din agricultura județului Argeș au trecut, fără întrerupere, la executarea unor lucrări de care depinde realizarea de recolte superioare in anul 1975. în această acțiune ei se bizuie pe experiența dobîndită în acest an. După cum am amintit intr-un articol anterior, anul acesta s-au obținut cele mai mari recolte din istoria județului Argeș. Este rezultatul măsurilor întreprinse de organele județene, de specialiști, în vederea fertilizării unor suprafețe cît mai mari cu îngrășăminte chimice și naturale, folosirii unor cantități însemnate de amendamente, efectuării unui mare volum de lucrări de hidroameliorații. Ca urmare, pe solurile podzolice degradate s-au obținut producții cu peste 1 000 kg mai mari față de anii anteriori.Ce s-â făcut și. ce se întreprinde acum pentru a se obține producții superioare în 1975 ? în unitățile a- gricole, culturile de toamnă au fost însămînțate in teren bine pregătit și fertilizat. Plantele au răsărit în întregime și se dezvoltă în condiții bune. Arăturile pentru culturile de primăvară au fost terminate în totalitate și continuă fertilizarea, aplicarea de amendamente și lucrările de hidroameliorații. Pînă acum au fost administrate îngrășăminte chimice pe o suprafață de 5 650 ha și îngrășăminte naturale pe 9 000 ha. Cantități mari de îngrășăminte naturale au transportat în cîmp. membrii cooperativelor agricole din comunele Costești — 1 200 tone, Aninoasa — 564 tone, Stîlpeni — 860 tone, Schitu- Golești — 1 220 tone, Izvorul-Vedea — 650 tone, Văleni-Podgoria — 500 tone. Această toată iarna.Practica de cu prisosință grajd ca îngrășămînt, îndeosebi pe solurile podzolice, unde efectul lor se simte 3—4 ani. El contribuie la îmbogățirea solului în substanțe nutritive, intensifică activitatea microorganismelor, ameliorează structura solului. într-un cuvint, creează condiții pentru creșterea și dezvoltarea plantelor, pentru obținerea unor producții mari. Pentru fertilizarea cu îngrășăminte naturale a unor suprafețe

cit mai mari, pe lingă măsurile organizatorice și tehnice întreprinse de organele județene, sint popularizate pe larg experiența și rezultatele unităților agricole fruntașe. Pe o tarla cu sol podzolic sărac, fertilizată cu gunoi de grajd, ferma Stîrci a întreprinderii agricole de stat Costești a obținut cite 5 130 kg porumb la hectar, iar pe terenul pe care s-au dat numai îngrășăminte chimice — recolta a fost de 2 517 kg la ha, deci mai puțin de jumătate. Rezultate bune au obținut toate unitățile agri-
Preocupări de iarnă 
în județul Argeș

cole care au administrat îngrășăminte naturale pe soluri podzolice. Tocmai acest lucru i-a determinat pe agricultorii argeșeni să acorde importanța cuvenită acestui valoros îngrășămînt natural și să transporte în cîmp cantități însemnate.Sporirea recoltelor pe solurile podzolice — care ocupă mari suprafețe în județul Argeș .— este hotărîtă, în mare măsură, de aplicarea unor cantități corespunzătoare de amendamente calcaroase. în acest an au fost amendate 12 000 ha și urmează ca în 1975 să se ajungă la 20 000 ha.Este de remarcat, totodată, preocuparea agricultorilor argeșeni pentru buna folosire a întregii suprafețe de teren agricol. în acest scop, organele județene au întreprins măsuri care au ca scop identificarea tuturor suprafețelor care pot fi cultivate și executarea unor importante lucrări de îmbunătățiri funciare. în toamna care a trecut au și fost obținute o seamă de realizări bune. Astfel, prin organizarea centrelor gospodărești au fost redate agriculturii 80 ha teren. Alte 150 ha teren vor fi însămînțate în primăvară prin restrînge- rea locurilor de depozitare a furajelor. Prin defrișarea tufișurilor, a pilcurilor de arbori au fost cîștigate

pentru agricultură alte 238 ha. Un rol important în folosirea mai judicioasă a pămintului îl are organizarea teritoriului. Această acțiune a fost încheiată în 92 de cooperative agricole, urmînd ca, în citeva luni, să fie terminată in toate unitățile. Numai la cele 11 cooperative agricole din cadrul consiliilor inter- coopcratiste Izvoru și Slobozia, prin reducerea drumurilor cu circa 30 km a rezultat in plus o suprafață arabilă de 141 ha.Băltirea apei pe terenurile podzolice are un efect dintre cele mai negative. Pentru a se preveni repetarea unor situații din trecut, au fost săpate șanțuri, canale, puțuri absorbante, ceea ce a dus la înlăturarea temporară a excesului de umiditate pe o suprafață de aproape 35 000 ha. Pe terenurile în pantă, supuse degradării, continuă lucrările de combatere a eroziunii solului, care au fost făcute pe circa 10 000 ha. O altă acțiune care se desfășoară în această perioadă: amenajarea terenurilor în vederea irigațiilor. Pe lingă amenajările locale, au început lucrările la un mare sistem de irigații — cel de la Căteasca-Teiu — care va avea, în final, 14 200 ha. încă din anul viitor, în acest sistem se vor iriga 7 000 ha.Toate aceste acțiuni, precum ș: multe altele vor contribui la sporirea recoltelor. Efortul agricultorilor argeșeni este lăudabil, avind în vedere că ei „luptă" cu soluri sărace, dar care, lucrate după toate regulile agrotehnice și fertilizate cu îngrășăminte chimice și naturale, tratate cu amendamente calcaroase, vor asigura recolte mari.Sînt și cîteva probleme de soluționat. Agricultorii argeșeni solicită ca toate cantitățile de îngrășăminte chimice repartizate să fie primite la timp, iar stațiunile pentru mecanizarea agriculturii să fie dotate cu mașini corespunzătoare, îndeosebi sub- soliere și scormonitoare pentru a lucra solurile podzolice. Considerăm că ministerele de resort vor fi mai receptive la cerințele celor ce muncesc pe ogoare, acordîndu-le întregul lor sprijin.

Trei aspecte de muncă, la întreprinderea de sticlă șl faianță din Sighișoara: în secția decor se pun culori proaspete pe articolele de menaj (fotografiile 1—2); în secția creație, se face ultimul examen al celui mai recent model (fotografia 3)

(Urmare din pag. I)țelor disciplinei muncii, disciplinei tehnologice, disciplinei contractuale se afirmă ca un criteriu esențial al responsabilității sociale, al spiritului revoluționar.Un grad superior de eficiență e- conomică presupune intensificarea preocupărilor pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, pentru dimensionarea cît mai rațională a stocurilor și rezervelor, re- proiectarea unor produse și tehnologii cu consumuri exagerate. Lupta împotriva risipei în toate domeniile și pe toate planurile trebuie privită nu ca o „campanie", o acțiune sporadică, ci ca o orientare constantă, de largă perspectivă, o obligație primordială, atît a cadrelor de conducere, cît și a colectivului în întregul lui. a fiecărui om al muncii.în același timp, creșterea eficientei și rentabilității producției impune tuturor unităților economice

grijă neobosită pentru folosirea intensivă a tuturor capacităților de producție, îmbunătățirea radicală a fiivelului tehnic și calitativ al producției, a structurii sortimentelor și creșterea competitivității produselor pe baza unei mai sistematice

acțiuni de asimilare a cuceririlor revoluției tehnico-științifice temporane.Prevederile planului pe anul — în cadrul căruia, pe creșterii venitului național, dul de consum marchează celînalt ritm din anii cincinalului, veniturile reale ale populației situ- îndu-se peste prevederile cincinalului — confirmă o dată mai mult

con-1975 baza fon- mai

Florea CEAUȘESCU

Trei aspecte de muncă, la întreprinderea de sticlă șl faianță din Sighișoara: în secția decor se pun culori proaspete pe articolele de menaj (fotografiile 1—2); în secția creație, se face ultimul examen al celui mai recent model (fotografia 3)

Cu numai cîțiva ani în urmă, la întreprinderea „Metalica" din Oradea se realizau, în condiții de spațiu reduse și cu mijloace tehnice limitate, doar cîteva produse pentru uz casnic. Astăzi, întreprinderea „Metalica“ a devenit o marcă de prestigiu nu ■numai în structura economică a județului, ci și a ramurii respective. în actualul cincinal, volumul producției livrate la export a crescut cu peste 20 la sută. Dispunînd de un colectiv de muncitori și specialiști cu înaltă pregătire profesională și tehnică, întreprinderea „Metalica" a reușit să introducă în procesul de fabricație o gamă largă de produse pentru uz casnic, între care aragazuri, truse de mînă, cofetiere, mese plian-

te, corpuri de iluminat. Zilele acestea s-au încheiat cu succes pregătirile pentru anul 1975.— Printre noile produse ale anului viitor — ne-a spus tovarășul inginer Petru Cristea, directorul întreprinderii — figurează și un tip de reșou cu două ochiuri și cuptor pe bază de gaze îmbuteliate. Este vorba de reșoul „Felix", de mărime redusă, dar cu încărcător caloric mult mâi mare decît cele existente. Este practic, mai ales pentru bucătăriile din blocuri. De asemenea, încă din prima zi a anului viitor vom introduce în procesul de fabricație corpuri de iluminat.
Dumitru GÂȚĂcorespondentul „Scinteii1

I 

ț

că opțiunea fundamentală a politi- • cii economice a partidului — menJ ținerea unei rate inalte a acumulării — reprezintă singura cale de a asigura creșterea rapidă și armonioasă a întregii economii și, pe această bază, creșterea bunăstării
noi locuri de muncă, precum și a satisfacerii in condiții tot mai bune a nevoilor populației. Efectele conju- ' gării, intr-o concepție unitară, a e- forturilor pentru dezvoltarea rapidă a economiei naționale cu cele vizind ridicarea nivelului de trai sînt ilus-

populației, premisele ajungerii la un venit național pe locuitor comparativ eu acela al țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Numai alocarea unei părți mari din venitul național pentru dezvoltare, realizarea deliberată a unor mari investiții pentru crearea de noi o- biective economice dau posibilitatea folosirii integrale a forței de muncă, creării a sute și sute de mii de

trate grăitor de prevederile planului pe 1975 privind generalizarea acțiunii de majorare a retribuției, sporirea veniturilor țărănimii, îmbunătățirea aprovizionării populației, amplificarea construcției de locuințe — măsuri care vor influența favorabil viața fiecărei familii.Prevederile planului pe 1975 a- testă, cu forța de convingere a faptelor, că tot ceea ce se înfăptuiește

în țara noastră slujește făuririi u- nei vieți demne și prospere a poporului. Este datoria organizațiilor de partid, a fiecărui comunist să se situeze in primele rînduri ale acțiunii pentru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan ale ultimului an al cincinalului. întregul arsenal al muncii politico-educative al organizațiilor de partid, al sindicatelor și celorlalte organizații de masă și obștești să fie folosit spre a populariza prevederile planului pe anul 1975, paralel cu lămurirea modalităților practice de realizare ă sarcinilor stabilite, cu explicarea convingătoare a faptului că prin contribuția activă a fiecărei unități economice, a fiecărui om al muncii la îmbunătățirea calitativă a întregii activități economice pășim pe drumul care duce la ridicarea României pe noi trepte ale civilizației și progresului, la creșterea bunăstării întregului popor, la înfăptuirea programului de edificare a socialismului multilateral dezvoltat și de înaintare a României spre comunism.

La Malovăț, județul Mehedinți, s-a construit un complex avicol cu o capacitate inițială de 36 000 de găini ouătoare, urmînd ca, prin instalarea de baterii în același spațiu, numărul lor să ajungă în cu- rînd la 90 000. Construcțiile fiind gata, nu mai erau de așteptat decît cotcodă- ' citul gureș și rîul de ouă pentru piață. Dar,

cum" este știut că găinile au nevoie nu numai de nutrețuri, ci și de apă, s-a constatat că tocmai apa lipsește. Mai precis, turnul de apă ieșit din mîinile constructorilor dovedește o ciudată înclinație către... a rivaliza cu cel din Pisa. în plus, rezervorul de lichid s-a fisurat înainte de a se umple, solicitînd o urgentă „cămășu-

ială". Acum, întreprinderea de con- strucții-montaj Mehedinți tot dezbate pe unde să scoată cămașa, iar timpul trece și tot trece, măsurat de bătaia apei în piua... fără apă. Iată cum se poate intra la apă, fără un strop de vlagă, dar cu o bine meritată „omletă" gătită după rețeta... cu ou și cu oțet 1
Inițiativa „Fiecare cadru tehnic . să rezolve o problemă tehnică în afara obligațiilor de serviciu, în valoare de cel puțin 20 000 lei anual" a fost însușită și aplicată și de inginerii și cienii chim" acest ționat bleme

Daca toți inginerii...

tehni- de la „Carbo- Cluj-Napoca. In an s-au solu- asemenea pro- înciț, în medie,

s-au obținut circa 30 000 lei economii de fiecare cadru tehnic. Reține atenția realizarea inginerului Victor Popa, cu economii de peste 120 000 lei valută ; apreciate sînt și creațiile lectiv de prin care de energie se reduce lei lunar
unui co- specialiști, consumul electrică cu 150 000 ș. a. în

continuare, se studiază posibilitatea a- similării unor materii prime indigene pentru fabricarea a- brazivilor pe suporți, optimizarea transportului interfazic la atelierul de finisare corpuri abrazive și altele. Deci. într-adevăr, la „Carbochim". inginerii sînt... ingineri I
Ca în povestea cu „drobul ci sare“...Cităm dintr-un raport : „în activitatea de cooperare din 1975 a unor întreprinderi constructoare de mașini grele se prefigurează multiple dificultăți privind asigurarea anumitor sub- ansamble realizării noi". Este vorba necorelarea unor subansamble sau piese cu asimilarea produsului de bază. De pildă. întreprinderea mecanică Plopeni și

____________________________________

necesare produselor de asimilării

■întreprinderea mecanică Mija nu au contractat încă fabricația cilindrilor distribuitoarelor și cutiilor de viteză pentru combinele autopropulsate pentru furaje, se fabrică la, prinderea de utilajeDe asemenea, aceeași întreprindere din Plo- peni a „uitat" să contracteze servodi- recțiile pentru încărcătoarele hidrauli

careIntre- mecanică Medgidia.

ce I.H. 445, ce se milează de către treprinderea „7 iembrie" din Craiova. Și unitățile respective nu au contractat comenzile. fiindcă nu au ce ; reperele nu au fost încă asimilate. Iar dificultățile viitoare stau deasupra producției lor întocmai ca... drobul de sare din poveste. Cine l-a pus acolo ? Și, mai ales, cine-și asumă răspunderea să-l ridice 7

asi- în- No-
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Cinstemamei care La crescut
Un șofer din Cimpeni, județul 

Alba, a plecat, ca de obicei, în 
cursă cu autobuzul, spre Petro
șani. După cbborirea călătorilor, 
șoferul a zărit in gutobuz un 
portmoneu. L-a deschis. Era 
plin cu bani. L-a luat, s-a urcat 
la volan și a oprit in fata mili
ției. Cînd a fost chemată păgu
bașa să și-l ridice (Letiția Belci, 

. din Baia de Criș), mai că nu-i 
venea să-și creadă ochilor, adre- 
sindu-se lucrătorului de miliție :

— No, d-apăi ce faptă faină ! 
Cum îi zice, maică, șoferului 
care i-o găsit ?— El ne-a rugat să nu-i spu
nem numele. Dar dacă ții cu tot 
dinadinsul, îl cheamă Eugen 
Tomuța.

— No, țucu-i mina lu’ mămuța 
care l-o crescut...Mulțumiri

5Ne scrie Viorica Ardeleanu, directoarea grădiniței de copii nr. 157 din București, Calea Laptelui (nici că fee putea un nume mai nimerit), sectorul 4 : „Pe timp de noapte, niște răufăcători ne-au furat o grămadă de jucării pentru copii, în valoare de citeva mii de lei. Ne-am adresat imediat circumscripției nr. 8 de miliție. Și ce credeți ? Nici n-am apufiat noi bine să facem inventarul celor dispărute, că făptașii au și fost prinși. Nu vă închipuiți cit de fericiți am fost cînd ofițerul de miliție, Sandu Costică, ne-a anunțat că au pornit inapoi spre noi toate jucăriile (citește bucuriile) furate. Bucurie pe care credem că au încercat-o și acei Oameni' în uniforme albastre".Cu cărțile... pe masă
Apartamentul lui I. Pașcanu 

din Bacău, str. 6 Martie nr. 18. 
Gazda, grijulie (contra „onora
riu"), toarnă in pahare vinul ru
biniu. In jurul mesei „trudește" 
de zor gestionarul A. Oscar, în
conjurat de alți trei „truditori" 
in ale vinului și cărților de joc : 
P. Marin, I. Marcu și Gh. Juncu. 
Se pasează, se dublează. Potul 
crește. Crește pină la suma de 
5 000 de lei, exact in clipa în 
care pe ușă, a intrat un nou 
„amator de tritdă". Gazda i-a 
umplut imediat paharul, unul a 
zis „sec", dar a și înghițit in... 
sec, cînd noul venit a scos legi
timația : lucrător de miliție. Fie
care din cei patru a plătit pe 
loc cite o amendă de 5 000 lei, 
egală cu potul de pe masă. Pot 
confiscat și el... tot!Faza bună

Șeful Inspectoratului județean 
Galați al Ministerului de Inter
ne, colonel Gheorghe Zagonea- 
nu, ne-a trimis o adresă de răs
puns in legătură cu sesizarea 
noastră din „Faptul divers" inti
tulat „Un paznic zelos". Despre ce 
era vorba ? Un paznic gălățean 
— Aftenie Bujeniță — a rănit 
ușor (putea să fie fatal) pe un 
cetățean care trecea întîmplator 
pe stradă, în timp ce-și curăță 
arma din dotare, uitind că pe 
țeava acesteia „uitase" un glonț 
neasigurat. „Pentru lipsa de răs
pundere și neatenția de care a 
dat dovadă in timpul serviciu
lui — se scrie în adresă — paz
nicului Aftenie Bujeniță i s-a 
retras avizul de paznic. Totoda
tă, s-au luat măsuri de instruire 
a tuturor paznicilor, de preve
nire a unor asemenea acte inad
misibile". Cu alte cuvinte, 
bună trece primejdia rea.

pazaVarza din „Salvare46De la o vreme, șoferul Costel Rouă, de pe „Salvarea" 31—MH—1 416, a spitalului din Cujmir (Mehedinți), nu mai era de găsit să plece în cursă,_ nici măcar in cazuri de extremă urgență. Uitind de bolnavi, ,și-a îndreptat atenția spre cei sănătoși, din împrejurimi, care aveau de transportat (contra cost, desigur) diferite bagaje, legume, fructe, butelii, damigene... Pina deunăzi, cînd a fost interceptat de organele de miliție. Costel accelera vîrtos motorul ,,Salvă- ri'i" intr-o energică intervenție de salvare a unei grămezi de varză. A fost amendat pe loc cu 1 500 de lei. Plus „promisiunea' că a doua oară nu-1 mai „salvează" numai amenda.Numaila etajul I
Tare mult s-au' mai bucurat 

brăilenii auzind de inițiativa 
luată de organizatorii comerțului 
de a fi aprovizionați cu lapte 
direct la domiciliu. Făcea omul 
un abonament, la începutul lu
nii, și apoi, in fiecare diminea
ță, primea sticlele cu lapte 
la ușă. Face omul și acum abo
nament, dar nu se mai trezește 
cu sticlele la ușă, ci la etajul 1, 
claie peste grămadă. Cine „apu
că" bine cine nu... Intrebîndu-i 
pe factorii de decizie, au ridi
cat din umeri și au dat vina 
pe distribuitori. Care distribui
tori continuă să „abandoneze" 
sticlele la etajul I, la toate 
blocurile. De ce nu le-or fi lă- 
sind la parter ?Rubrlcâ redactata de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților„Scinteii"

Doua spectacole Izbutite 
Pe lina ::uPmatbațrieie?

BÎRLAD-800

• tn chip mai puțin obișnuit — dar de înțeles dacă ne gindim la premierele originale din ultima parte a stagiunii precedente. — Teatrul „Bulandra" și-a deschis actualul sezon teatral cu o lucrare din repertoriul străin contemporan. In dorința sa de a promova lucrări de interes ale scriitorilor din țările socialiste, teatrul s-a oprit, de data aceasta, asupra unei lucrări recente aparți- nînd lui Leonid Zorin (autor cunoscut la noi îndeosebi prin „Melodic varșoviană") : „Tranzit".Eroul acestei piese — Vladimir Sergheevici Bagrov — este un arhitect moscovit celebru, un om cu mari răspunderi, un bărbat exigent, dur, orgolios, ambițios, sigur de el. Dar iată-! pe același Bagrov (care respingea cu grosolănie farmecele admiratoarelor), atașindu-se subit și violent de o femeie simplă, dar un suflet bogat și generos — muncitoarea Tatiana Andreeva Șulghin. Se cunosc întimplator. $i se despart — pentru că separarea lor este necesară, inevitabilă.„Tranzit" este desigur o poveste de iubire, dar mai ales povestea cunoașterii — unice — prin iubire, la care ajung doi oameni diferiți, pro- veniți din lumi diferite. Impresionează aici — în ciuda lungimilor și repetițiilor — explorarea delicată a universului sufletesc al eroilor, înaltul sens cu care este învestită dragostea adevărată, dincolo de circumstanțe.Spectacolul montat în regia lui Valeriu Moisescu, pe scena centrală a teatrului, în decorul sugestiv, dar poate prea stilizat, al lui Liviu Ciulei, beneficiază de participarea a doi protagoniști bine cunoscuți. Ileana Predescu conturează sugestiv bogăția lăuntrică, naturalețea, generozitatea Tatianei, sugerînd (în felul ei atit de specific) disimularea prin zimbet, prin gesturi de nepăsare. a unei trăiri aproape tragice. Și mai mult ne-a impresionat însă Victor Rebengiuc. Actorul e remarcabil în replicile concise, tăioase, de sarcasm violent. Jocul său sugerează mereu o mare combustie interioară. Chipul său a câpătaț; o mobilitate, o expresivitate necunoscută pînă acum. Contribuții substanțiale la desfășurarea spectacolului — prin compoziții sobre, gîn- dite minuțios și executate precis — aduc și ceilalți interpreți din „Tran- . zit“ : Maricla Petrescu, Cornel Co- 'man, Aurelia Sorescu, Mihai Me- reuță, Mihacla Juvara, Gh. Ghițu- lcscu.® Cel de-al doilea spectacol al stagiunii a fost „Trei generații" de Lucia Demetrius, reluare — deci — a piesei cu care, cu optsprezece ani în urmă, același teatru („Municipal",

pe vremea aceea) realiza o premieră absolută de mare succes. (De . altfel, Teatrul Municipal are meritul de a fi jucat pentru prima dată multe alte scrieri ale Luciei Demetrius, adop- tînd-o astfel pe scriitoare ca pe o „autoare a sa").Dar toate aceste detalii de ordinul istoriei teatrale și cu pronunțată valoare sentimentală totodată trec pe planul al doilea în fața unei interesante constatări favorizate de noua montare : „Trei generații", piesă care ocupă un loc al ei. însemnat, în afirmarea teatrului românesc nou, inspirat din realitățile și mutațiile spirituale din primii ani ai socialismului — este o scriere durabilă ; iși
La Teatrul „Bulandra"
menține neștirbit interesul, își păstrează intact mesajul etic.Rămîne neîndoielnic actuală meditația asupra naturii și a temeliilor familiei burgheze, rămîne actuală, la fel de actuală ca și acum 18 ani, reflecția asupra unui pas crucial — pe lungul și dificilul drum al autenticei și definitivei eliberări, emancipări a femeii. Verosimil, revelator chiar, ca. optică, finalul, ca de altfel cam tot actul al III-lea ne apar azi insuficient rezolvate sub aspectul motivațiilor dramatice ale atitudinii fiecărui personaj, ale relațiilor dintre eroi. (Poate că aici ar fi fost necesar un proces de reelaborare a piesei).Spectacolul ratifică — așa cum intuia Lucia Sturdza Bulandra — „calitățile de observație precisă, caracterizarea perfectă a personajelor" în „Trei generații". Dar îi și conferă noi dimensiuni prin rafinamentul cu care alternează scenele de tensiune (variate, și acestea, ca modalitate), cu cele de suav lirism, prin adîncimea trăirilor umane sugerate.E meritul regizorului Petre Popescu de a fi preferat, nu o dată, in locul șarjei satirice imaginea realistă, de a fi realizat (sprijinit de scenografa Doris Jurgea) expresive tablouri. de epocă, de a fi marcat sugestiv simetriile și diferențele experienței fiecărei generații și de a fi accentuat — fără teamă de melodramă — forța emoțională a unor momente.In ceea ce îi privește pe interpret! — și lea Matache, și Petre Gheorghiu, șl Aurel Cioranu, și Paul Snva, și Vasile Florescu sînt remarcabili. Se cuvine să insistăm însă asupra contribuției de excepție a două ac

trițe : Tamara Euciueeanu-Botezeste cunoscută pentru aplombul comic și pentru minuția de bijutier cu care iși. construiește partiturile. O aplaudăm aici pentru măsura desă- virșită a compoziției, pentru bogăția și inventivitatea detaliilor prin care conturează nu o fantoșă — ci un om. în ceea ce o privește pe Rodica Tapalagă — ea este, de la un act la altul, o adolescentă grațioasă și. sensibilă’; apoi o femeie matură, distinsă, afectînd, cu finețe, nepăsarea și liniștea, disimulînd elegant o rană incurabilă. Apoi o bunică înțeleaptă, generoasă, măcinată de o mare suferință — a „generațiilor". Rodica Tapalagă schimbă a- ceste măști, își schimbă ținuta, mersul, vocea, aerul cu dezinvoltura unei mari actrițe.
★Activitatea teatrului „Bulandra" nu s-a redus la simpla montare de spectacole. în spiritul indicațiilor prețioase ale Programului partidului, teatrul s-a arătat preocupat de apropierea publicului, son- dînd opinia spectatorilor, prezentînd spectacole în deplasare, organizînd întîlniri, dezbateri cu spectatorii.Am spune, tot cu gîndul la cerințele spectatorilor, referindu-ne la a- fișul actual al teatrului, la proiectele sale de viitor, că ceea ce rămîne în repertoriul Teatrului „Bulandra" ca o problemă deschisă este problema repertoriului românesc de actualitate. „Prevederile"' inițiale (de fapt : o singură piesă nouă) sînt, după opinia noastră, nesatisfăcătoare. Este adevărat, în programul teatrului figurează și reluările unor scrieri românești mai recente semnate de Titus Popovici, Iosif Naghiu ș.a., dar ele singure nu pot răspunde setei de noutate, de diversitate a spectatorilor teatrului românesc, a celor care apreciază îndeosebi opțiunile Teatrului „Bulandra". Sîn- tem informați că secretariatul literar, direcția se află în discuții cu alți dramaturgi și credem că ar fi bine ca măcar încă una dintre aceste „tratative" să se finalizeze în primele luni ale anului 1975.Ne întrebăm, de asemenea, în ce măsură Teatrul „Bulandra" va reuși să includă cu adevărat pe afiș întreg repertoriul pe care l-a anunțat. Căci faptul că teatrul e debitor la capitolul ritmicitate e incontestabil. Sîntem. iată — practic (în raport cu „lansarea" optimă a premierelor) a- proape la jumătatea stagiunii. Din cele opt titluri anunțate, am putut vedea doar două. Au rămas... piesa (sau piesele) românești mult așteptate și alte lucrări, de dificultate, din literatura universală.

Natalia STANCU-ATANASIU
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DUMINICA 22 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copii : 

Daktarl.
10,00 Viata satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
15.30 Fotbal 1974 în Imagini (partea 

a IlI-a).
16,50 Film serial : „Nemuritorul", 

cu Christopher George în ro
lul titular.

17.40 Cel mai bun... continuă.
18.40 1974 în conștiința națiunii.
19,00 Omul de lingă tine : Alexan

dru Popa — maistru la Uzina 
de utilaj și piese de schimb 
— București.

19.29 1001 de seri : Bugs Buny.
19.30 Telejurnal.
20.10 Film artistic : „Ecuație... a- 

proape imposibilă". Producție- 
a studiourilor cinematografi
ce engleze. Premieră pe țară.

21.45 Laureații festlvalulul-concurs 
„Crizantema de aur" — edi
ția 1974.

22,05 Telejurnal.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2
10,00—11,45 Matineu simfonic. 
20,05 Perpetua devenire.
20,25 Retrospectivă în sălile de 

concert. Prime audiții ale a- 
nului 1974.

21,00 Drumuri pe cinci continente.
21.30 Film serial : „Un șerif la 

New York".
LUNI 23 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1
16,00 TeleX.
16,05 Avanpremiera săptămînii.
16.15 Republică, măreață vatră — 

Cîntece patriotice șl revolu
ționare.

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV.
19,20 1001 de seri : Bugs Buny.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta-TV.
20.35 în grădina țării mele.
20.45 Roman foileton : „Umbra 

Turnului". Episodul III : „în
coronarea".

21.35 Revista literar-artistică TV.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17.30 Telex.
17.35 Film serial : „Legenda lui 

Stulpner". Producție a stu
diourilor de televiziune din 
R. D. Germană.

18.30 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

18.55 Bucureștiul, az'l.
19.10 Melodii lăutărești.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktarl.
20,25 Universitatea TV.
20.55 Sibiu — ilustrate de demult 

șl de acum.
21.10 Telex.
21.15 Seară de operă și balet.

prezintă

Program special 
WALT DISNEY

în vacanța de iarnă 
a elevilor

„ROMÂNIA-FILM"
pe Mickey Mouse, Do
nald Rățoiul, Pluto și alte 
„vedete internaționale" 
ale desenului animat in

tr-un

DATORIA CRITICII
LITERARE

(Urmare din pag. I)a-i încuraja manifestările optime, dar și de a-1 avertiza asupra experiențelor eronate, care pot falsifica o înzestrare firească. Același critic e dator, de asemenea, să semnaleze momentul cînd un poet care s-a afirmat.promițător, într-o direcție îmbucurătoare, după ce și-a ciștigat un nume, riscă să și-l compromită cu scheme de falsă modernitate. Un critic de conștiință socialistă nu poate și nu trebuie să se facă instrumentul, de altfel, ineficace, al răspîndirii unor false mesaje formaliste, în care bizareria metaforelor și violarea simțurilor se substituie adevărului uman și resorturilor firești ale sensibilității, percepției și intuiției noastre. De ce doresc unii tineri poeți să reediteze ceva din delirul „Cintecelor lui Mal- doror" ? Și de ce criticii aceleiași generații nu adoptă o poziție mai fermă, pentru a le atrage atenția că au pornit pe o cale greșită, că menirea poeziei nu este aceea de a deregla simțurile, ci, dimpotrivă, de a le e-

duca în sensul cultivării formelor înalte ale frumosului ?Acestea sînt, dacă nu ne înșelăm, în versuri mai ales, dar și într-o parte a prozei contemporane, experiențele pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a semnalat ca dăunătoare și cu atit mai mult in ceea ce privește contribuția pe care o poate aduce critica la zi a fenomenului literar. Să reținem formula de „mușamalizare". Cuvîntul nu este ’prea tare pentru a stigmatiza frauda spirituală a unei anumite critici, care încearcă a prezenta drept artă superioară ceea ce în realitate nu este decit înșelăciune grosolană, Schimonosirea limbii și pervertirea simțurilor. Cititorii, toți iubitorii de literatură, atit de numeroși astăzi; nu se pot împăca cu surogatele literare.Sîntem încredințați că înțeleptul ‘ cuvînt alCeaușescu își va găsi ecoul cuvenit în conștiința criticilor literari și a celor de artă. Este pus în cauză însuși viitorul culturii noastre socialiste.
tovarășului Nicolae

GAZETELE DE PERETE 
ÎN CONCURSLa Iași s-a încheiat zilele acestea un concurs al gazetelor de perete și satirice din întreprinderi, instituții și de la sate, organizat de comitetul județean de partid în cinstea Congresului al XI-lea al partidului. Din cele peste 1 000 gazete intrate în concurs, aproape jumătate au ajuns la faza județeană. Din acestea au fost premiate 14 gazete de perete, 15 gazete satirice și 3 foi volante. Locul I a fost ocupat de gazetele de perete ale comitetelor de partid de la întreprinderile de prelucrare a lemnului, antibiotice, mătase „Victoria", spitalul din Pașcani, orașul Tg. Frumos, cooperativa de consum Hîrlău'. și de cele ale comitetelor comunale de partid Comarna, Scînteia, Schitu Duca și Ciurea, (Manole Corcaci)

DEZBATERE
LA CASA DE CULTURĂRecent, la clubul tinerelor fete care funcționează în cadrul Casei

de cultură din Făgăraș a avut loc o dezbatere pe tema „Marile responsabilități ce revin tineretului, patriei noastre, în lumina Congresului al XI-lea". Au participat eleve ale claselor superioare din școlile orașului, cit și tinere muncitoare din întreprinderi. (Nicolae Mocanu).

I ’K

Talerul legii Mărțișorul
— Onorată instanță nu zic că nu l-am ghinionistlovit pe reclamant, dar am fost provocat.— Cine te-a provocat 1— Păi reclamantul ! M-a insultat, insi- nuînd că l-am înșelat......într-o zi de octombrie, Tudor Jerdea, de meserie măcelar, vindea... struguri la o tonetă aflată in gestiunea tatălui său. Un cumpărător nemulțumit de felul în care originalul negustor de struguri trînțise punga pe cintar, a solicitat, civilizat, să i se recîntărească punga. Rezultatul ? Evident, cumpărătorul fusese înșelat. Prins cu „q- caua mică", in loc de scuze, T.J. a început să-1 lovească pe cumpărător, sub pretextul că pretenția acestuia a lezat... cinstea negustorului...Ce-a urmat, nu-i greu de bănuit. Faptele agresivului negustor au fost puse pe taierul justiției, cîntărite și recintărite cu exigența cuvenită : trei ani și patru luni închisoare. Timp suficient pentru ca T.J. să mediteze profund asupra următorului adevăr : în orice meserie, cinstea și bunul nume se ciștigă șî se mențin prin corectitudine și nu prin forța pumnului.

mărțișoru’ ! cerceii, ia brățara !... din beișug. în buzunarele „comer-— Ia— IaMarfă . _sanților" de prin ganguri, pe tarabe de tot felul. Maltratat in Zeci și sute de chipuri, plasticul — constrîns să devină „kitsch", arta-surogat, arta prostului gust — a fost convertit in cerbi și balerine, căprioare și Diane de ■ culoarea și luciulIată spre ce se îndreptase lui Victor zarcea).Ii erau ciștigurile perativei de consum Buftea, Fiindcă, azi un pic, miine un pic, iși cropise" pe lingă casă un adevărat atelier de transformat materialele . sustrase de la cooperativă in suveniruri de gust îndoielnic.Epilogul „afacerii" s-a petrecut, cum și de așteptat, în sala tribunalului,:— Recunoști faptele consemnate în chizitoriu ?

săpunierelor. „inițiativa" Ionescu (București, str. Na-dragi mărțișoarele și mai ales... rotunjite binișor pe seama coo- unde lucra.„in-
erare-

Sesiunea jubiliară a consiliului popular municipalCei aproape 60 000 de locuitori ai Birladului au sărbătorit împlinirea a 800 de ani de existență, atestată documentar. a municipiului lor. Evenimentul a fost marcat printr-o sesiune jubiliară a consiliului popular municipal, la care au luat parte deputății consiliului, membrii Co'mite- tului județean Vaslui al P.C.R. și ai comitetului executiv al consiliului popular județean, primari și reprezentanți ai unor municipii și orașe din Moldova, personalități din diverse domenii de activitate, originare din Birlad, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului. A luat, de asemenea, parte, o delegație a oamenilor muncii din raionul Kahul din R.S.S. Moldovenească,Participanții la sesiune au primit cu deosebită bucurie și entuziasm mesajul adresat de tovarășul’ Nicolae Ceaușescu locuitorilor municipiului Bîrlad, precum și Decretul prezidențial prin care municipiului i-a fost conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.Pentru merite deosebite în muncă,' cu același prilej au mai fost distinși cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste ■ România 90 de locuitori ai municipiului Birlad.Gloriosul trecut istoric al localității, dezvoltarea fără precedent pe care o cunoaște orașul în anii construcției socialiste, mărețele sale perspective au fost înfățișate de Ion Berlea, prim-secretar al Comitetului municipiului Bîrlad al P.C.R., primarul municipiului.In cadrul sesiunii au rostit cuvîn- tări oameni ai muncii, personalități ale vieții economice, social-culturale și obștești din localitate.Participanții la sesiune au fost a- poi salutați de tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R.. președintele consiliului popular județean.In încheierea sesiunii, într-o. atmosferă de puternic entuziasm, a fost adoptat textul unei- telegrame a- dresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : Participanții la sesiunea jubiliară, cxprimînd gîndurile și sentimentele tuturor locuitorilor acestui oraș multisecular, folosesc și acest prilej

pentru a-și reafirma, din adîncul inimii lor, deplina apjobare fată de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru. Totodată. vă adresează cu deosebită recunoștință mulțumirile fierbinți pentru înalta distincție acordată municipiului. pentru căldurosul dumneavoastră mesaj și aprecierile pe care le cuprinde la adresa activității noastre creatoare.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru noi, pentru toți cetățenii municipiului Birlad, nu există o îndatorire mai mare decît aceea de a milita cu toată priceperea și puterea de muncă pentru a da viață Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, la elaborarea căruia dumneavoastră ați avut o contribuție determinantă.Dăinuie puternic în amintirea tuturor bîrlădenilor, a celorlalți locuitori ai județului Vaslui repetatele dumneavoastră vizite de lucru în a- ceastă parte a țării, care demonstrează trainica legătură dintre partid șl popor, consecvența cu care militați pentru raționala amplasare a forțelor de producție pe teritoriul țării și ridicarea la o viață dinamică, demnă, a tuturor localităților patriei.Profund convinși de măreția țelurilor ce stau în fața întregului nostru partid și popor pentru ca, într-o deplină unitate, Să facem din România o țară mai îmbelșugată, mai puternică, un detașament activ al luptei pentru pace, pentru socialism în lume, vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra întreaga noastră energie și capacitate de muncă înfăptuirii acestor țeluri și vă rugăm să primiți urarea sinceră, izvorîtă din adincul inimilor noastre, de a ne trăi mulți ani, puternic și sănătos, pentru a conduce pe mai departe destinele partidului și patriei noastre dragi pe drumul socialismului și comunismului.
*Adunarea a fost urmată de spectacolul omagial „Bîrlad 800".In aceeași zi a avut loc solemnitatea dezvelirii unei plăci comemorative, prin care se consemnează acest moment jubiliar. (Agerpres)

A apărut

o lectură instructivă și antrenantă
® Conspecte și un Mic dicționar politic pentru cei care stu

diază documentele Congresului XI al P.C.R.
© Anchete și documentare despre marile probleme care 

preocupă astăzi omenirea
© Dosare consacrate vieții raționale în condițiile civiliza

ției moderne
@ Ultimele noutăți din știința mondială
© Călătorii pasionante în lumea sispeicontirientului albas

tru și o croazieră interplanetară
© 50 de consultații juridice de cel mai larg interes
© Un test pentru toți cititorii
® Umor, curiozități, sute de fotografii inedite și zeci de 

planșe în culori
Toate acestea într-o singură carte:
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la care au luat parte în acest an peste 200 brigăzi artistice de agitație. Noua apariție reprezintă astfel un îndreptar în activitatea artistică a amatorilor suceveni, un stimulent în îmbogățirea și pe mai departe a repertoriilor brigăzilor artistice de agitație. (Gheorghe Parascan).

„BRIGADA 
ARE CUVÎNTUL"......este titlul noii culegeri de texte editate recent la Suceava din inițiativa secției de propagandă a comitetului județean de partid. Cele 32 de texte sau fragmente de texte pentru brigadă, scenete, cuplete muzicale și dialoguri cuprinse în culegere au fost selectate de comitetul județean de cultură și educație socialistă în urma concursului

ȘEZĂTOARE 
LA HUMULEȘTIîn toate localitățile situate de-a lungul dulcii Ozane au început un șir de manifestări cultural-ărtistice de iarnă, prilejuite de tradiționala „Șezătoare de la Humulești", inspirată din viața și operă marelui nostru povestitor Ion Creangă. Din șirul manifestărilor, care se vor desfășura pe parcursul a 4 zile, nu vor lipsi tradiționala șezătoare literară „De vorbă cu Nică a lui Ștefan A- petrei", concursuri cu public, dra

matizări după povestirile lui Creangă, prezentarea filmului „Amintiri din copilărie", un simpozion și multe altele. (I. Manea)
VALORIFICAREA 

CREAȚIEI POPULARELa Vama Buzăului — veche localitate românească din Carpații de curbură — a avut loc recent o importantă dezbatere vizind valorificarea creației populare. Recunoscuta formație de folclor din Dăi- șoara a prezentat, cu această ocazie, un spectacol de cîntece și dansuri din zona Rupea. Asemenea acțiuni vor avea loc și în alte zone ale județului. (Nicolae Mocanu)
SIMPOZION DOSOFTEILa centrul din Craiova al Academiei de științe sociale și politice a avut loc simpozionul „Dosoftei", prilejuit de aniversarea a 350 de ani de la nașterea marelui cărturar. Au fost prezentate comunicările : „Mitropolitul Dosoftei, și scrierile greeo-latine" de Nestor Severineanu și „Dosoftei — poet și om de cultură" de Stelian Cincă, (N. Băbălău)

. mqoo»
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— Recunosc, a zis cu voce spășită fostul „artizan". îmi pare rău...A- fost condamnat la 2 ani și 6 luni Închisoare (sentință definitivă). 'Ghinioniste mărțișoare ! în rest... o sursă mai puțin pentru urîțeniile de plastic presat și vopsit.
Condamnatul... 
indispensabil

Profitind de funcția sa de șef de echipă în cadrul întreprinderii de construcții prefabricate din beton București, O. Ion și-a permis să sustragă de pe șantierul unde lucra o anume cantitate de fier-beton și s-o folosească in scopuri personale. Faptă recunoscută de acesta și condamnată ca atare de instanța. Iată însă că de curînd condamnatul se prezintă in fața instanței cu o hirtiuță emanată de la respectiva întreprindere (are și un număr : 1388/31.X.1974) și prin care unitatea cere instanței „a face tot posibilul ca pedeapsa ce trebuie executată să fie comutată prin executarea la locul de producție unde avem foarte mare nevoie de specializarea sa, sau amî- narea executării acestei pedepse". Care... specializare ? Mai mult, după ce. se aduc aprecieri elogioase la adresa condamnatului, în aceeași hirtiuță se scrie negru pe

alb că acesta este „un exemplu în muncă și cu o comportare tovărășească...". Curat exemplu !, cum ar zice nenea Iancu.Evident, instanța n-a luat în seamă o asemenea intervenție. Sperăm insă că semnatarii ei vor fi Iuați în seamă, cum se cuvine, de către conducerea întreprinderii (după toate aparențele, semnează altcineva în locul directorului). Ca să le fie „de exemplu"...

Dar matematica e matematică. în final, suma de aproape 96 000 de lei tot fără justificare a rămas, aplicîndu-i-se ca atare impozitul le^al.Cit despre argumente...
Din caietul 
grefierului

Fără justificare
de la un frate.de la celălalt...de la tata...Constantin și Sevaslița Gogoașe

— 20 000— 25 000— 20 000...Soțiise străduiesc să demonstreze instanței — Judecătoria sectorului 6 — că, in ceea ce-i privește, nici vorbă de venituri ilicite. Numai economiile lor și generoasa contribuție a rubedeniilor...— Și totuși, observă nu iese socoteala...— S-ar putea ca cel justifica 22 174 de lei.în plus, copiii au stat în toate verile la țară, soția a lucrat de asemenea acolo...
magistratul, nici așamult să nu se poată Dar nu mai mult !... *

„în timpul unei discuții violente cu victima, am observat și eu că aceasta are o tăietură la git, dar habar n-am cine să i-o fi făcut ; lucrul m-a surprins cu atit mai mult, cu cit în încăpere nu eram decit noi doi". (Din „nedumeririle" inculpatului J. Tudor în dosarul nr. 4037/1974. Judecătoria sectorului 6)„Este adevărat că am pătruns în locuința reclamanților, luind mai multe obiecte, dar n-am avut intenția de furt, ci de a produce teamă în starea lor psihică ca Să-i determin să se mute..."(Din declarația inculpatului în dosarul nr. 2346/1974, Tribunalul județean Constanța)
Dînu POPESCU
Emil MARINACHE
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Excelenței Sale
Domnului MIHAIE STASSINOPOULOS

Președintele provizoriu al Republicii Elene ATENACu prilejul alegerii, dumneavoastră în înalta funcție de președinte provizoriu al Republicii Elene, am satisfacția deosebită să vă adresez călduroase felicitări și cele mai sincere urări pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul grec prieten.Nutresc convingerea sinceră că relațiile tradiționale de prietenie, colaborare, bună vecinătate și respect reciproc dintre țările noastre se vor dezvolta în viitor și mai mult, în interesul celor două popoare prietene, al cauzei păcii și colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania și al nostru personal vă exprimăm mulțumiri pentru urările adresate cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a eliberării Albaniei. Ne folosim de acest prilej pentru a adresa poporului frate român cele mai bune urări pentru noi succese în dezvoltarea armonioasă și întărirea Republicii Socialiste România.

ENVER. HODJA HADJI LLESHI
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele
al Partidului Muncii din Albania Prezidiului Adunării Populare

a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

SEMNAREA UNOR PROTOCOALE ECONOMICE
Cu R. P. Bulgariaîn urma tratativelor, desfășurate lntr-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la București a fost semnat, sîmbătă, protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile intre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria pe anul 1975.Potrivit documentului semnat, s-a convenit, pentru anul 1975, o creștere considerabilă a volumului schimburilor reciproce de mărfuri față de prevederile anului 1974. România va livra în Bulgaria mașini-unelte, mașini pentru industria textilă, tractoare, locomotive Diesel electrice și Diesel hidraulice, remorci, mașini agricole. cargouri și mărfuri generale, produse ale industriei metalurgice și bunuri de larg consum. La rîndul său, Bulgaria va exporta în România mașini-unelte, mașini pentru industriile textilă și alimentară, mașini de ridicat și transportat, vagoane de marfă și cisterne, mineraliere, produse ale industriilor metalurgică și chimică, produse agroalimentare, bunuri de larg consum.Protocolul a fost semnat, din partea română, de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea* bulgară de Hristo. Hristov, adjunct al ministrului comerțului exterior.La semnare au participat Ion Pă- țan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, membrii celor două delegații. /Au fost prezenți Ivan AbagieV, ambasadorul Bulgariei la București, și membri ai ambasadei.

★Delegația economică bulgară a fost primită de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 decembrie. In țară : Vreme 
relativ caldă. Cerul va fi variabil, cu 
Innorări mal accentuate în nordul ță
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DIN AGENDA SPORTURILOR DE IARNĂ

Astăzi, despre hochei și patinaj
• PATINOARELE — ÎN PRINCIPAL CELE ARTIFICIALE - ÎȘI 
AȘTEAPTĂ ÎN CONTINUARE OASPEȚII ® LA MIERCUREA CIUC, 
CONCURS DE PATINAJ ARTISTIC PENTRU PIONIERI ȘI ȘCO
LARI » HOCHEIȘTII JUNIORI, LA „TURNEUL CELOR 6 NA

ȚIUNI" o PRIMELE MECIURI DIN 1875 ALE SENIORILORDatorită faptului că. în mai multe localități, prin grija edililor, există și funcționează patinoare artificiale (acoperite sau descoperite), activitatea la hochei și patinaj a început încă din toamnă. Odată cu coborirea temperaturii, într-o serie de orașe s-a trecut și la amenajarea patinoarelor naturale, acțiune care va continua, desigur, pe tot timpul iernii. Ce oferă, la începutul noului sezon sportiv de iarnă, amatorilor de hochei și patinaj federațiile și cluburile de specialitate îInaugurarea oficială a activității la patinaj a avut loc ieri la patinoarul „23 August", odată cu primele probe ale campionatelor municipale pentru copii și juniori. Pentru că vorbim despre patinoarul „23 August". celor interesați le comunicăm, de asemenea, că astăzi patinajul public va fi permis între 10—13 și 17—20. în perioada 23 decembrie 1974 — 7 ianuarie 1975, accesul pu-
leri, la volei• în sala Floreasca din Capitală șl Ia Galați au continuat meciurile din campionatul național de volei. Iată rezultatele (feminin-București) : Universitatea Craiova — Medicina 3—2 ; Farul Constanța — C.S.U. Galați 3—0; Rapid — Spartac 3—0 ; Penicilina Iași — Universitatea Timișoara 3—2 ; Dinamo — I.E.F.Ș. 3—0 ; masculin (jocurile au loc la Galați) : Universitatea Cluj-Napoca — Petrolul 3—0; Steaua — Universitatea Craiova 3—0; I.E.F.S. — C.S.M. Suceavă 3—2 ; Dinamo — Viitorul 3—1 ; Explorări Baia Mare — Rapid 3—0 ; C.S.U. Galați — Politehnica Timișoara 3—1.

Cu R. S. F. Iugoslaviaîn urma tratativelor care s-au desfășurat în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce, simbătă după- amiază au fost semnate, la București, Protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul 1975 și Protocolul privind plățile dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.S-a convenit o creștere importantă a volumului de schimburi pentru 1975 față de acest an. în cadrul livrărilor reciproce, România va exporta in Iugoslavia produse ale industriei constructoare de. mașini, printre care locomotive electrice, tractoarei autocamioane, utilaje pentru fabrici de ciment, produse ale industriilor electrotehnică, chimică și ușoară. La rîndul său, Iugoslavia va livra in România locomotive, motoare și echipament naval, utilaje pentru industria chimică și alimentară, cabluri electrice, produse siderurgice și farmaceutice.Documentele au fost semnate, din partea română, de Ion Stoian. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea iugoslavă, de Teodosije Glișic, adjunct al secretarului federal pentru comerț exterior.... Au- fost«;prezenți lom »Pățam.. viceprim-ministru al guvernului,,„ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, membrii celor două delegații.Au fost de față Raico Knezevici, însărcinat cu afaceri ad-interim al Iugoslaviei la București, membri ai ambasadei.
*în aceeași zi. delegația economică iugoslavă a fost primită de Ion Pățan, viceprim-ministru al guver- ■ nului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. (Agerpres)

rii, unde vor cădea precipitații slabe 
locale. Vint slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 șl plus 6 grade, iar cele 
maxime între zero șl 10 grade. Pe 
alocuri, dimineața șl seara, se va pro
duce ceață. In București : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, mai 
ales în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi variabil. Vînt slab, pînă la 
moderat. Dimineața șl seara, ceață 
slabă.

blicului la patinoar este permis zilnic între orele 17—19, iar simbătă și duminică, după programul de mai sus. Săptămîna viitoare — ținîn- du-se cont de faptul că elevii sînt în vacanta de iarn'ă — Consiliul național1 al organizației pionierilor. în colaborare cu F.R.P., va organiza la Miercurea Ciuc concursul național de patinaj artistic pentru pionieri. Tot la Miercurea Ciuc sînt prevăzute și campionatele naționale ale juniorilor (10—12 ianuarie 1975).La hochei, echipele divizionare sînt deocamdată în vacanță competiționa- lă. Aceasta permite intensificarea pregătirilor tuturor componenților loturilor reprezentative, care, după cum se știe, vor fi prezenți, la începutul anului viitor, la întrecerile grupei B a campionatelor mondiale (seniorii) și a campionatelor Europene (juniorii). De altfel, hocheiștii noștri juniori se află 'în preajma plecării în Austria (la Graz), unde vor lua parte la o mare competiție — „Turneul celor șase națiuni" — aflată la a treia ediție. Celelalte cinci formații ; Austria, Bulgaria, Elveția, Italia. Ungaria.în privința, programului echipei reprezentative de seniori, forul de specialitate a „operat" o modificare ; prin devansarea datelor etapei a V-a a formațiilor din grupa A (care, de altfel, furnizează marea majoritate a selecționaților în lotul național) se mărește durata de pregătire a lotului. dîndu-i-se totodată posibilitatea de a susține și cîteva partide internaționale de verificare. în acest sens, meciurile de campionat Steaua— S.C. Miercurea Ciuc (tur-retur) vor avea loc la București la 4 și 5 ianuarie. iar cele dintre Dunărea și Dinamo (de asemenea tur-retur) la Galați, la 5 și 6 ianuarie.

Cronica zileiMinistrul apărării naționale, general de armată Ion Ioniță, a adresat o telegramă de felicitare, cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Armatei Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, generalului de armată Nikola Liubicici, secretarul federal pentru apărarea națională al R.S.F. Iugoslavia.
★Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a .creării Forțelor armate populare revoluționare ale Republicii Democrate Vietnam, general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare generalului de armată Vo Nguyen Giap, ministrul apărării naționale al Republicii Democrate Vietnam.
★Ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București, Nguyen Thanh Ha, a depus, sîmbătă dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Delegația economică a Guvernului Provizoriu de Uniune Națională al Regatului Laosului, condusă de Soth Phet-Rasi, ministrul economiei naționale și planului, care a făcut o vizită in țara noastră, a părăsit sîmbătă dimineața Capitala.
★Simbătă. 21 decembrie, a sosit în Capitală reprezentantul Sistemului național de sprijinire a mobilizării sociale — SINAMOS — din Peru, colonelul Carlos Diez Conseco, împreună cu soția, care va face o vizită pentru schimb de experiență în tara noastră.' la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. (Agerpres)

MITING
DE SOLIDARITATE

cu prilejul aniversării F. N. E.
din Vietnamul de sudSîmbătă la amiază, la Casa de cultură a tineretului și studenților din Iași a avut loc un miting de solidaritate cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, cadre didactice, elevi și stu- denți.Au fost prezenți membri ai ambasadelor Republicii Vietnamului de Sud și Republicii Democrate Vietnam în țara noastră.Mitingul a fost deschis de Vasile Manolache, secretar al Consiliului municipal Iași al Frontului Unității Socialiste.Luind cuvîntul, Aurelia Stoleru, vicepreședinte al Consiliului județean Ihși al 'Frontului Unității .So-.- cialistOj Dumitru Nagiț, prim-secie- tar al- Comitetului juâețean '■ U.Ț.G, Marius Circiumaru, vicep'reșe<ftn'tiă''al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul universitar Iași, au relevat importanța evenimentului, succesele înregistrate de populația sud-vietnameză în cei 14 ani de la constituirea Frontului Național de Eliberare, bunele relații de strînsă prietenie și colaborare e- xistente între poporul român și populația sud-vietnameză.în cuvintarea sa, ambasadorul Re-' publicii Vietnamului de Sud la București, Lam Van Luu, a subliniat însemnătatea creării F.N.E. pentru lupta dreaptă a forțelor democratice și progresiste din Vietnamul de sud, pentru libertate și independență. Vorbitorul a exprimat recunoștința Frontului Național de Eliberare și a Guvernului Revoluționar Provizoriu față de Paatidul Comunist Român, guvernul și ’poporul român pentru ajutorul multilateral acordat populației sud-vie.tnameze. în încheiere, ambasadorul sud-victnamez a adresat poporului român cele mai bune urări de succes în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. (Agerpres)

În cîteva rînduri
e După o zi de pauză, sîmbătă a fost reluat turneul internațional masculin de handbal din R. D. Germană. La Dessau, echipa României a terminat la egalitate : 20—20 (11—10) cu formația U.R.S.S. Alte rezultate : R. D. Germană — Danemarcă 16—15 (9—7) ; Norvegia — Cehoslovacia 17—16 (7—10). Astăzi are loc meciul derbi : România — R. D. Germană.O Clubul Sportiv I.E.F.S. a desemnat primii 10 sportivi ai anului 1974. Iată — în ordine — numele gcestora: Rotaru Nicolae (tir). Dudu Nicolae (schi), Dumbravă Gheorghe (judo), Boși Mariana (handbal), Stăvărache Nicolae (sanie), Ballai Viorica (baschet), Chiș Teofil (volei), Iușan Gheorghe (gimnastică), Braboveanu Marian (baschet), Petruș Tudor (scrimă).o Sîmbătă, în ziua a doua a Balcaniadei feminine de baschet, care are loc în orașul Bacska Topola, echipa Iugoslaviei a învins cu scorul de 67— 57 (37—28) reprezentativa României. Selecționata Bulgariei a întrecut cu 65—51 (35—22) echipa secundă aIugoslaviei.® La Zagreb a continuat concursul ’ internațional de patinaj artistic „Pirueta de aur". La feminin, după „programul scurt" al probelor individuale. pe primul loc se află Alexandra Rakorhska (U.R.S.S.) cu 89,51 puncte, urmată de patinatoarea româncă Doina Mitricică — 83,45 puncte. Iveta Silova (Cehoslovacia) — 83.07 puncte. Vera Burding (R. F. Germania) — 83,03 puncte. în proba masculină conduce maghiarul Laszlo Vajda —.91,01 puncte. Concurentul român Mircea Ion ocupă locul cinci (78,61 puncte).® în „Cupa Davis", la Sao Paulo a început meciul dintre echipele Braziliei și Argentinei, contînd pentru semifinala zonei sud-americane. După prima zi. scorul este egal : 1—1.® Sîmbătă ta Moscova, in cadrul competiției internaționale de hochei pe gheață pentru „Cupa Izvestia" s-au întilnit din nou echipele U.R.S.S. și Cehoslovaciei. Hocheiștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 4—3 (2—2, 1—1, 1—0).

CUVÎNTUL
CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI P.C.R. 
la întâlnirea pregătitoare de la Budapesta a Conferinței

partidelor comuniste și muncitorești din EuropaBUDAPESTA 21 (Age:preș). — în cuvîntul rostit la întîlnirea pregătitoare a Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, conducătorul delegației Partidului Comunist Român, tovarășul ȘTEFAN ANDREI, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis partidelor frățești reprezentate lă întîlnire un salut de solidaritate internaționalistă din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, expri- mînd, totodată, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar mulțumirile delegației pentru ospitalitatea manifestată. Vorbitorul a subliniat că problema Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa a fost abordată și analizată în cadrul celui mai înalt for al partidului — Congresul al XI-lea. Congresul și-a însușit în mod unanim poziția exprimată în Raportul de activitate al Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care se arată că este necesar ca „această conferință — ca și orice alte reuniuni internaționale — să se desfășoare într-un spirit democratic, să asigure participarea, în condiții de deplină e- galitate, la pregătirea și discutarea problemelor a tuturor partidelor interesate. Partidul nostru consideră că nu trebuie să se tindă spre elaborarea unor documente obligatorii, că nu trebuie puse în discuție, criticate sau blamate alte partide. Reuniunea trebuie să urmărească întărirea unității tuturor partidelor comuniste și muncitorești".Pentru buna desfășurare a pregătirilor și a conferinței, partidul nostru consideră că este hotărîtor ca a- cestea să aibă loc pe baza respectării principiilor și normelor marxist-le- niniste ale relațiilor dintre partide, principiile independenței fiecărui partid, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne ale altuia, dreptului imprescriptibil al fiecărui partid de a-și hotărî de sine stătător linia politică, ale solidarității și întrajutorării tovărășești, urmînd ca toate acordurile asupra cărora se va conveni să aibă la bază respectarea principiului consensului, ca expresie deplină a egalității în drepturi a tuturor partidelor.Partidul Comunist Român apreciază că în centrul atenției conferinței trebuie să se afle situația actuală din Europa, lupta pentru securitate, cooperare și progres social, pentru a- părarea și dezvoltarea democrației. Această tematică ya permite atiț, e- vidențierea rezultatelor pozitive obținute prin începutul de destindere, cît și reliefarea necesității imperioase de a,se asigura o temelie trainică și o dezvoltare amplă și profundă acestui curs prin mobilizarea popoarelor Europei, a celor mai largi ’'■forțe social-politice de pe întregul continent. Analizind în mod științi- fic, niarxist-loninist, situația actuală din Europa, pornind de lâ stările de fapt, conferința are menirea să reflecte esența proceselor, conținutul lor real, să înarmeze popoarele cu înțelegerea clară a necesității consolidării cursului spre destindere, să • mobilizeze masele cele mai largi la lupta pentru acest obiectiv.în continuare, in cuvîntul rostit s-a subliniat că situația actuală din Europa reflectă importantele schimbări produse în timpul din urmă in raportul de forțe pe plan mondial, tendința de a se normaliza jși îmbunătăți relațiile dintre state cu orin- duiri sociale diferite, de a se soluționa unele probleme complexe pe calea tratativelor și negocierilor, tendințe a căror expresie concentrată o constituie procesul. de trecere de la politica războiului rece la o politică de colaborare, inaugurarea unui curs nou în relațiile internaționale, conturarea unui început de destindere. S-a subliniat că aceste progrese se datoresc luptei perseverente și energice duse de țările socialiste, de partidele comuniste și muncitorești, de alte formațiuni progresiste și democratice, de popoarele continentului.în acest context, vorbitorul a relevat pe larg contribuția activă adusă de România socialistă la promovarea cauzei securității și colaborării europene, a fost subliniată importanța schimburilor reciproce de vizite și convorbirilor secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu factorii de cel mai înalt nivel din cvasitotalitatea statelor continentului. Cu cele mai mul- ' te dintre aceste state au fost încheiate declarații solemne, tratate și alte documente în care s-a reușit înscrierea obiectivului securității și

in conformitate cu . înțelegerea realizată la întilnirea consultativă de la Varșovia, din octombrie 1974, a partidelor comuniste și muncitorești din Europa, între 19 și 21 decembrie a avut loc, la Budapesta, o intilnire pregătitoare, la care au participat delegațiile următoarelor partide : Partidul Comunist din Austria, Partidul Comunist din Belgia. Partidul Socialist Unit din Berlinul occidental, Partidul " Comunist din Marea Britanie, Partidul Comunist Bulgar, Partidul Comunist din Cehoslovacia, Partidul Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru. Partidul Comunist din Danemarca, Partidul Elvețian al Muncii, Partidul Comunist Finlandez, Partidul Comunist Francez, Partidul Comunist German, Partidul Socialist Unit din Germania, Partidul Comunist din Grecia, Partidul Comunist din Irlanda, Partidul Comunist Italian, Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Partidul Comunist din Luxemburg, Partidul Comunist din Norvegia, Partidul Muncitoresc Unit Polonez, Partidul Comunist Portughez, Partidul Comunist Sanmari- nez, Partidul Comunist din Spania, Partidul de Stingă — Comuniștii din Suedia, Partidul Comunist din Turcia, Partidul Muncitoresc Socialist Ungar. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Partidul Alianța Populară din Islanda a adresat in- tîlnirii o telegramă de salut. .Din partea Partidului Comunist Român, la lucrările întîlnirii pregătitoare a participat o delegație condusă de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al 

s-a subliniat; necesitatea materializării sale, au fost consemnate noile principii care trebuie așezate la baza raporturilor interstatale peptru a se obține o reală securitate. în contextul politicii generale de înfăptuire a securității europene, Partidul Comunist Român a militat și va milita neabătut pentru colaborarea multilaterală între statele balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare și baze militare străine, într-o zonă a păcii și colaborării. Edificarea securității europene, organizarea Conferinței ge- neral-europene pentru securitate și cooperare a constituit în acest an o preocupare centrală a Partidului Comunist Român și a României socialiste, formînd subiectul unei intense activități politico-diplomatice. în același sens se înscrie și contribuția pozitivă adusă la desfășurarea etapelor de la Helsinki și Geneva ale Conferinței general-țeuropene.Arătînd că activitatea desfășurată de statele socialiste, de alte state iubitoare de pace s-a împletit cu marile acțiuni de masă organizate, conduse ori inspirate de partidele comuniste, de alte partide muncitorești, forțe progresiste, democratice, vorbitorul a subliniat că lupta popoarelor, presiunea cercurilor sociale largi militante pentru relații de pace și cooperare au constituit acel factor decisiv care a impus guvernelor u- nui șir de state capitaliste reorien- tări politice de anvergură, adoptarea unor poziții realiste într-o serie de probleme internaționale, creșterea receptivității față de propunerile și ..inițiativele țărilor socialiste.în continuare s-a accentuat că este de o însemnătate cardinală să nu se subestimeze progresele în direcția destinderii, dar nici să nu se manifeste supraaprecierea Sau exagerarea acestora, să nu se genereze iluzii de natură să afecteze gradul de mobilizare a popoarelor.Procesul destinderii în Europa nu numai că nu este ireversibil, dar se găsește abia la începuturile afirmării sale, are încă un caracter fragil.- Situația din Europa continuă să fie serioasă, menținîndu-se riscurile u- nor acțiuni de forță — de la presiuni, la intervenții militare, la agresiuni directe și fățișe din partea cercurilor imperialiste reacționare. Continuă să existe forțe armate dislocate pe teritoriile altor state, continuă să existe baze militare străine. Cursa înarmărilor se desfășoară mai departe febril, fiind, din păcate, obligați să constatăm că negocierile desfășurate pînă acum nu au încetinit ritmul accelerat al creșterii producției de armament, inclusiv a armelor de exterminare în masă, cît și cursa perfecționării lor calitative.Menținerea divizării continentului în grupări militaro-politice opuse perpetuează starea de insecuritate. Reprezintă o gravă și permanentă, primejdie la adresa păcii faptul că în Europa se află concentrate în prezent, față în față, cele mai puternice forțe militare ale zilelor noastre, cu cele mai mari efective umane și dotări militare, cu cele mai periculoase capacități distructive, fără precedent în istorie. Partidul Comunist Român consideră necesar să se depună eforturi susținute pentru a se ajunge la desființarea concomitentă a Pactului N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia, înfăptuirea securității europene fiind incompatibilă cu existența blocurilor militare.în continuare, vorbitorul a spus : Aceasta este realitatea obiectivă și trebuie, desigur, să arătăm deschis aceste lucruri popoarelor, să le înfățișăm situația așa cum este în fapt, să le punem în gardă față de orice pericole. Considerăm ca o obligație decurgînd din răspunderile asumate față de popoare aceea de a le arăta clar și fără nici un echivoc că nu se poate vorbi de o destindere reală și de o securitate reală pe continent fără retragerea trupelor străine, desființarea bazelor militare, fără înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare, fără dizolvarea blocurilor militare, fără construirea unor raporturi noi intre state. întemeiate pe principiile independenței, suveranității, egalității, neamestecului în 'treburile interne ale altora.Complexitatea problemelor care confruntă popoarele continentului crește ca urmare a amplificării și adincirii crizei generale a sistemului capitalist. Crizele energetică, alimentară, a materiilor prime și valutar- financiară au ascuțit în mod dramatic inflația, creșterea prețurilor, șomajul. Asupra situației de ansamblu de pe continent se reflectă contradicțiile determinate de accentuarea decalajului dintre țările avansate

C.C. al P.C.R.. Din delegație au făcut parte tovarășii Ghizela Vass, Ștefan Voicu, membri ai C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Exprimîndu-și satisfacția pentru activitatea desfășurată cu succes pînă acum pentru pregătirea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, partici- panții la întîlnire au efectuat un larg schimb de păreri cu privire la problemele politice și practice ale pregătirii ei în continuare.Ordinea de zi a Conferinței partidelor comuniste șl muncitorești din Europa va fi : Lupta pentru pace, securitate, cooperare și progres social în Europa. în cursul discuției, participanții la întîlnire au expus punctele de vedere ale partidelor lor în aceste probleme.La întîlnirea de Ia Budapesta a fost realizat un acord privind crearea comisiei de redactare a Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, la lucrările căreia pot participa delegații ale tuturor acestor partide. Comisia îșl organizează lucrările ținînd seama de schimburile de păreri și de rezultatele intilnirilor de la Varșovia și Budapesta. La rugămintea partidelor frățești, Partidul Socialist Unit din Germania a fost de acord să preia îndeplinirea sarcinilor legate de convocarea lucrărilor comisiei,Participanții la întîlnire s-au pronunțat pentru ținerea unor colocvii pe probleme legate de tema conferinței.Partidele frățești se pronunță 

economic și cele slab dezvoltate, caracterul acut al relațiilor dintre statele producătoare și cele consumatoare de materii prime, anacronismul împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, ca urmare a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste de dominație, aservire și exploatare a altor popoare. Aceste fenomene determină creșterea instabilității politico-economice internaționale — ceea ce generează pericole serioase pentru cauza păcii și libertății popoarelor.Principala concluzie pe care o trage Partidul Comunist Român definește concepția asupra a însăși menirii conferinței — de a chema la acțiune masele, popoarele, de a mobiliza cele mai largi cercuri ale opiniei publice și formațiuni politico- sociale din țările europene la lupta lor unită, chezășuînd asigurarea unei destinderi reale și unei securități efective pe continent.în continuare, în intervenție s-a subliniat că, spre a asigura destinderii trăinicie, profunzime, stabilitate, este necesar ca măsurile ce vor fi adoptate pe plan guvernamental de conferința statelor să fie susținute, duse mai departe, adîncite si îmbogățite prin lupta maselor — ca garant al îndeplinirii și dezvoltării lor. Ca partid de guvernămînt al unei țări socialiste, Partidul Comunist Român concepe strategia generală a edificării securității europene tocmai printr-o acțiune conjugată, urmărind succesul conferinței statelor — o- biectiv căruia Republica Socialistă România îi va consacra și în viitor eforturi neslăbite — concomitent cu mobilizarea largă a popoarelor europene. Soarta securității în Europa, a păcii și destinderii nu poate fi abordată numai pe plan guvernamental, ci popoarele însele trebuie să o susțină efectiv, să apere cu hotărîre cauza edificării unei Europe noi.Conferința general-europeană a statelor nu poate fi considerată ca un punct final, ci, dimpotrivă, ca o bază de pornire spre perspectiva ampiă a statornicirii unor noi raporturi între statele continentului. Partidul Comunist Român apreciază, de aceea, că este imperios necesar ca lucrările conferinței partidelor comuniste să releve necesitatea așezării rapofturilor dintre țările europene pe temelia respectării cu rigurozitate a principiilor, noi de relații interstatale — principiile independenței. suveranității, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, renunțarea la folosirea forței sau la a- menințarea cu forța, Efectele politice ale conferinței vor fi cu atît mai pozitive, mai mobilizatoare cu cit vom arăta mai limpede că nu poate exista .securitate reală fără respectarea acestor principii.Realizarea, securității europene este strins legată de promovarea a- cestor raporturi noi în întreaga lume, fiind o componentă a edificării unei noi orinduiri economice și politice internaționale.Din însemnătatea rolului popoarelor, din importanța hotărîtoare a u- nității de acțiune a maselor populare și, in primul rind, a clasei muncitoare decurge și caracterul imperios necesar al dezvoltării colaborării și unității de acțiune dintre comuniști și socialiști și social-democrați, a tuturor forțelor de stingă, atît pe plan național, in cadrul propriei țări, cit și pe scară internațională. Avînd în vedere importanța unității tuturor forțelor muncitorești, necesitatea sprijinirii și dezvoltării progreselor realizate pe această cale, Partidul Comunist Român consideră necesar ca lucrările conferinței să reliefeze un apel puternic la colaborare" între partidele comuniste și partidele socialiste sau social-democrate.Este necesar ca, prin întreaga sa desfășurare, conferința să cheme la luptă mai intensă, mai fermă, strins unită clasa muncitoare, ca forța cea mai înaintată a societății, masele țărănimii, păturile mijlocii, intelectualitatea, masele largi ale femeilor, ale tineretului și studenților, cercurile cele mai largi și mai diverse ale o- piniei publice. Așa cum este cunoscut, reprezentanți de seamă ai vieții publice, unele partide burgheze, parlamentari și deputați. lideri politici și oameni de stat, personalități marcante ale științei și culturii, mase largi ale cetățenilor se pronunță și acționează pentru relații normale între state, fără deosebire de orînduire socială, pentru apărarea independenței și suveranității naționale. împotriva politicii de forță, pentru dezarmare și este datoria și sar

(Agerpres)

pentru convocarea cît mai curînd, la nivelul cel mai înalt, a etapei finale a Conferinței general-euro- pene a statelor pentru securitate și cooperare în Europa. A fost exprimată convingerea că încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și înfăptuirea hotărîrilor ei vor servi nu numai intereselor tuturor țărilor și popoarelor continentului european, ci vor favoriza și cauza instaurării unei păci trainice și a securității în întreaga lume.Reprezentanții partidelor comuniste din Europa și-au reafirmat voința de a depune toate străduințele pentru convergența și înțelegerea tuturor forțelor democratice și progresiste de pe. continent în numele acestor scopuri.Partidele participante la întîlnire și-au reafirmat solidaritatea cu comuniștii și toți democrații din Spania, care luptă . pentru lichidarea ultimului regim fascist din Europa, cu popoarele Ciprului și Irlandei de Nord și cu toți cei care luptă în orice parte a lumii împotriva imperialismului, pentru democrație, independență națională, pace și socialism.Lucrările întîlnirii pregătitoare s-au desfășurat într-un spirit de e- galitate în drepturi, înțelegere reciprocă și solidaritate proletară.
★In ziua de 21 decembrie, la Budapesta a avut loc ședința de constituire a comisiei de redactare a Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa.

cina noastră să nu ne izolăm, cl să apropiem aceste forțe de noi, să le chemăm la luptă mai activă, să dezvoltăm colaborarea și conlucrarea cu ele.Desigur, aceste categorii atît de diverse sînt eterogene din punct de vedere ideologic, împărtășesc convingeri filozofice diferite, includ cercuri largi de credincioși, mișcări religioase, pacifiste. Dar toate acestea nu pot constitui impedimente pentru acțiuni comune în numele unor aspirații supreme, cum sînt pacea și libertatea, securitatea și progresul. De aceea și considerăm că lucrările conferinței ar trebui ca, pe deasupra deosebirilor ideologice, să cristalizeze un îndemn la unitatea largă de acțiune, pentru marile obiective ale păcii și progresului social.în continuare, în intervenție s-a subliniat că Partidul Comunist Român apreciază ca principală funcție • a conferinței mobilizarea popoarelor pentru îndeplinirea consecventă a hotărîrilor Conferinței general-euro- pene.Pornind de la adevărul că destinderea politică poate fi cu adevărat trainică numai dacă își găsește corespondent și completare în destinderea militară, Partidul Comunist Român apreciază că lucrările conferinței trebuie să cheme la înfăptuirea unor pași concreți pe calea dezarmării, ca unul din obiectivele fundamentale ale securității. Este necesar să arătăm deschis popoarelor pericolele deosebit de grave pe care le creează pentru întreaga umanitate a- cumularea stocurilor de arme, cheltuielile imense irosite pentru cursa înarmărilor, marile resurse de care sînt frustrate. Trebuie să subliniem că nu se poate vorbi despre consolidarea efectivă a destinderii politice în timp ce cursa înarmărilor continuă febril. Vorbitorul a relevat în acest context importanța programului concret de dezarmare cristalizat de Congresul al XI-lea al P.C.R. : adoptarea de măsuri de înghețare și reducere treptată a bugetelor de război, de interzicere a folosirii armelor termonucleare și a altor arme de distrugere în masă ; asumarea solemnă de către fiecare stat care deține arme nucleare a obligației de a înceta producerea de noi arme și de a trece la distrugerea celor existente — în cadrul unor acorduri corespunzătoare ; trecereaTa crearea de zone denu- clearizate, la lichidarea bazelor militare străine, la reducerea treptată a efectivelor forțelor armate naționale, la retragerea trupelor de pe teritoriile altor state ; reducerea, în prima etapă, a trupelor și armamentelor, a cheltuielilor militare cu cel puțin 10—15 la sută, mai substanțial în țările mari, cu armate puternice ; dezvoltarea încrederii și. colaborării între state pentru a face posibilă desființarea blocurilor militare antagoniste, încetarea oricărei propagande de război ; participarea tuturor statelor interesate, pe o bază larg democratică, la stabilirea de măsuri concrete în domeniul dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare ; îmbunătățirea activității Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, organizarea pe baze democratice a lucrărilor tuturor conferințelor și organismelor consacrate dezarmării ; informarea sistematică, prin dări de seamă periodice, cel puțin semestriale, a opiniei publice internaționale asupra activității ce se desfășoară în privința dezarmării.După ce s-a referit la problemele luptei social-politice și economice din țările capitaliste, vorbitorul a subliniat că, așa cum demonstrează însăși viața, există 6 strînsă relație dialectică între obiectivele luptei pentru pace și destindere și ale luptei pentru revendicări economice și politice, pentru progres social. Promovarea procesului de destindere înlesnește lupta maselor populare pentru satisfacerea intereselor lor de zi cu zi, pentru progres social, pentru transformări democratice și înnoiri sociale structurale — după cum realizarea de prefaceri progresiste creează condiții mai favorabile creșterii participării la lupta pentru pace și destindere internațională.în'încheierea intervenției s-a arătat că Partidul Comunist Român este de părere că, in principiu, nici nu ar fi strict necesară adoptarea vreunui document, desigur exceptînd un scurt comunicat final. Esențial este, după părerea P.C.R,, să se publice luările de cuvînt ale partidelor, îneît din înseși acestea popoarele să cunoască și să înțeleagă mai bine cum gîndesc și ce obiective de luptă preconizează comuniștii.în condițiile unui consens. Partidul Comunist Român ar putea fi de acord cu adoptarea unui singur document final — un document mobilizator, a- dresat popoarelor, celor mai largi forțe politico-sociale.Documentul unic ar trebui să aibă un caracter general, să fie cît mai concis, cuprinzînd poziții și aprecieri comune ale partidelor comuniste și muncitorești din Europa. Firește că el nu ar avea un caracter programatic, nu ar putea înscrie sarcini pentru partidele comuniste — care, în virtutea autonomiei lor, își elaborează in mod de sine stătător propriile programe de activitate. Desigur că din aprecierile conferinței,, consemnate în document, partidele comuniste vor putea desprinde obiective practice pentru lupta lor. Documentul unic al conferinței, arătînd deschis popoarelor Europei adevărul despre situația de pe continent, despre persistența pericolelor pentru pace și securitate, ar trebui să reliefeze obiectivele generale ale luptei pentru destindere trainică și securitate reală, în așa fel îneît să orienteze și să mobilizeze lupta maselor populare spre aceste obiective.Partidul Comunist Român este de acord cu constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea și redactarea documentului în ansamblul său, grup alcătuit din reprezentanți ai tuturor partidelor comuniste, europene interesate să particjpe la aceasta.In.ce privește data conferinței. Partidul Comunist Român consideră că ar fi prematur fixarea ei de acum, pronunțîndu-se pentru ținerea ei după încheierea Conferinței general- europene a statelorjAvem convingerea — a spus în încheiere tovarășul Ștefan Andrei — că, prin desfășurarea unei pregătiri corespunzătoare, manifestîndu-se receptivitate și spirit de respect reciproc, dorința de înțelegere mutuală prin aplicarea principiului consensului la adoptarea deciziilor, se pot crea bune premise pentru succesul conferinței.
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Manifestări

dedicate aniversării

Republicii noastre

In diferite țări ale lumii au loc noi 
manifestări prilejuite de cea de-a 
27-a aniversare a proclamării Repu
blicii în România.

-O La Academia agricolă „K. A. Ti- 
miriazev" din Moscova a avut loc o 
adunare festivă. Vorbitorii — profe
sori și studenți — au evocat momen
tul istoric al proclamării republicii 
in țara noastră, succesele repurtate 
de poporul român sub conducerea 
partidului său comunist in transfor
marea fundamentală a societății ro
mânești, legăturile de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovieti-

Șirurile lungi ale celor rămași fără slujbe, în fața oficiilor de plasare a brațelor de muncă, au devenit un element obișnuit în peisațul social al lumii capitaliste. Un recent studiu al O.C.D.E. (Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică) arată că șomajul a atins, în principalele țări occidentale, cifre care depășesc cele mai pesimiste previziuni. în S.U.A., de pildă, se așteaptă ca la începutul anului
viitor numărul șomerilor să alungă la 7 la sută din totalul forței de muncă — nivel printre cele mai ridicate din perioada postbelică. în fotografia de mai sus, reprodusă din săptămînalul „Newsweek": șomeri din Detroit în pelerinajul cotidian la oficiile brațelor de muncă, în speranța unui răspuns pozitiv la cererile lor.

ORIENTUL APROPIAT Președintele Franței despre unele probleme

O Asociația de prietenie Japonia- 
România a organizat la Tokio o sea
ră prietenească, in- cadrul căreia vi
cepreședintele asociației, Hisao Ya
mamoto, a evidențiat succesele obți
nute de poporul român in anii con
strucției socialiste, subliniind că vi
zita în Japonia a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, in a- 
prilie 1975, va reprezenta un moment 
de vîrf in dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări. A fost prezentat 
filmul „Maramureș in soare". Și-a 
dat, de asemenea, concursul corul 
orașului Kashiwa, care .a interpre
tat cintece românești și japoneze de 
mare popularitate.

® Adunarea generală a Fron
tului arab de susținere a re
voluției palestinene o Obiec
tivele viitoarei conierințe 

cvadripartite de la CairoALGER 21 — CorespondentulAgerpres transmite : La Alger continuă lucrările Adunării generale a Frontului arab de susținere a revoluției palestinene, în cadrul cărora sînt abordate teme referitoare la actuala conjunctură pe plan arab și mondial, precum și la aspectele legate de petrol și rolul acestuia, în contextul evenimentelor de ultimă oră.Luînd cuvîntul, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, a evidențiat succesele politice repurtate în lume, în ultimul interval de timp, de rezistanța pales- tineană cu prilejul dezbaterilor Conferinței arabe la nivel înalt de la Rabat și, respectiv, al Adunării Generale a Națiunilor Unite în problema palestineană. El a afirmat că o- biectivele pe care și le propune în prezent O.E.P. vizează întărirea forțelor naționale și progresiste arabe, soluționarea crizei din •Apropiat în mod just și ținindu-se cont de cauza poporului palestinean, precum și afirmarea unității de luptă' a lumii, arabe.. într-o ședință ’ cu ușile închise, participant» la lucrări au reales noile organe de conducere ale Frontului arab de susținere a revoluției palestinene. în funcția de secretar general al organismului a fost reales Kamal Jumblatt, președintele Partidului Socialist Progresist, din Liban.

Orientul durabil,

participa
CAIRO 21 (Agerpres). — Sediul Ligii Arabe din Cairo va găzdui, la 30 ianuarie anul viitor, o conferință cvadripartită, la care vor miniștrii de externe ai Egiptului, Siriei și .Iordaniei, precum și un reprezentant al Organizației -pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) — informează agenția France Presse, citind săptămînalul egiptean „Akhbar El Yom“. După cum se precizează, această în- tîlnire — organizată în conformitate cu hotărîrile adoptate, în această toamnă, la Conferința arabă la nivel înalt de la Rabat — are ca principal obiectiv examinarea ultimelor evoluții intervenite în situația din Orientul Apropiat și a relațiilor dintre Iordania și O.E.P.
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de actualitate ale situației internaționale
e La biblioteca publică „Paul 

Harris" din Caracas a avut loc o 
seară culturală românească. A fost 
inaugurată o expoziție de fotografii 
infățișind realizări din România so
cialistă și au fost prezentate filme 
documentare.PARIS 21 (Agerpres). — Președintele Franței, Valery Giscard d’Es- taing, a acordat, vineri seara, un interviu televizat, în cadrul căruia s-a referit la poziția franceză asupra unor aspecte ale actualei situații politice și economice internaționale. Vorbind despre criza energetică internațională, președintele francez a reafirmat, din nou, necesitatea unei conferințe care să reunească pe reprezentanții statelor producătoare și ai celor consumatoare de petrol.Răspunzînd la o întrebare, președintele Franței și-a exprimat speranța că o conferință la nivel înalt asupra securității în Europa ar putea fi organizată în prima jumătate a anului viitor. El a menționat, pe de altă parte, că Franța nu intenționează să-și modifice poziția față de N.A.T.O., din ale cărui organisme militare s-a retras în anul 1968.O atenție deosebită a fost acordată reafirmării hotărîrii Franței de a proceda la o așa-numită banalizare a rezervelor sale de aur, ceea ce nu presupune, după cum a menționat el,

„o reevaluare a prețului real al aurului, ci o recalculare a valorii sale potrivit prețurilor practicate pe piața liberă".Abordînd problema Orientului Apropiat, Valery Giscard d’Estaing a arătat că, potrivit punctului de vedere francez, „trei factori trebuie avuți în vedere pentru soluționarea conflictului din zonă : problema palestinea- nă, ocuparea unor teritorii arabe de către forțele israeliene, dreptul la existență al Israelului". Referindu-se la recentele convorbiri avute cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., precum și cu Gerald Ford, președintele Statelor Unite, șeful statului francez a arătat că, in prezent, există o convergență a punctelor de vedere adoptate de numeroase țări în legătură cu căile de soluționare politică a situației din Orientul Apropiat. „Sîntem, a spus el, în situația în care știm cu toții care ar trebui să fie soluția ; dificultatea apare în ceea ce privește punerea ei în aplicare".

Tovarășul li Sien-nien aPEKIN 21 — Corespondentul A- gerpres transmite : Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit delegația română, condusă de tovarășul Octavian Groza, ministru secretar de stat. ■'în cursul convorbirii — care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească — tovarășul Octavian Groza a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj de călduroase salutări și urări de sănătate tovarășilor Mao Tzedun, președintele C.C. al P.C. Chinez, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, celorlalți conducători de partid și de stat chinezi, urări de noi succese poporului chinez în construcția socialistă.Mulțumind pentru mesajul transmis, vicepremierul Li Sien-nien a adresat, la rîndul său, în numele președintelui Mao Tzedun, al premierului Ciu En-lai și al său, călduroase urări de sănătate și fericire președintelui Nicolae Ceaușescu, conducătorilor de partid și de stat români, precum și urări poporului ' român de a obține succese tot mai mari în înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. în opera de edificare a societății socialiste în România.Au fost prezenți Li Cian, ministrul comerțului exterior, Sun Shao-feng, adjunct al ministrului chimiei și combustibililor, președintele părții chineze în Comisia de colaborare tehnico-științifică chino-română, bite persoane oficiale.Au participat, de asemenea, Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României în R.P. Chineză.
★La încheierea lucrărilor celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei de colabo-
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primit delegația românărare tehnico-științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză — care s-au desfășurat în spiritul tradiționalei prietenii militante și al cooperării frățești dintre partidele, _ guvernele și popoarele din cele două țări — la Pekin a avut loc, sîmbătă. semnarea protocolului de colaborare tehnico- științifică dintre România și China pentru perioada următoare. Documentul a fost semnat de Octavian Groza, ministru secretar de stat., prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnolo- gie, președintele părții române. în comisie, și Sun Shao-feng, adjunct al ministrului chimiei și combustibililor, președintele părții chineze.La ceremonia semnării au participat Li Sien-nien. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, viceoremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Li Cian, ministrul comerțului exterior, membrii comisiei și alte persoane oficiale.A fost prezent Nicolae Gavrilescu, ambasadorul țării noastre la Pekin.în baza prevederilor protocolului, cele două părți au convenit ca în ■ perioada următoare să-și transmită documentații și să facă schimburi de delegații și experiență, în scocul cu- hoașterii reciproce și al aplicării color mai noi realizări tehnico-științi- fice în diferite domenii ale construcției socialiste din cele două țări.: chimie, metalurgie. construcții de mașini, petrochimie, construcții și materiale de construcții. industrie ușoară, agricultură și industrie alimentară.în cursul șederii în R. P. Chineză. delegația română a vizitat numeroase obiective economice și unități industriale, institute de cercetări și comune populare din Pekin, Șanhai și Canton.

• „PRIVIRE ÎN ÎNTU
NERIC". Cenzorilor de la Pretoria nu le-a venit, să-și creadă ochilor cînd, răsfoind paginile romanului „Privire, in întuneric" al scriitorului Andre Brink, au constatat că este încălcat unul din tabu-urile cele mai riguroase ale apartheidului, care interzice orice fel de relații sentimentale între persoane de rase opuse. Or, romanul respectiv descrie povestea de dragoste a unui actor metis și a unei albe, pe fundalul încercărilor eroice, dar neiz- ■butite, ale actorului de a crea un teatru liber pentru populația de culoare din Africa de Sud. El are de făcut față represiunilor poliției secrete, care, pînă la urmă, născocește împotriva sa monstruoasa acuzație de a fi ucis femeia pe care o iubește, cînd, în realitate, a- ceasta este împinsă la sinucidere tocmai de persecuțiile poliției. Bineînțeles, cartea a fost imediat interzisă, între altele, afirmîndu-se, nici mai mult, nici mai puțin, că a fost inspirată... de diavol. în schimb, ea a trezit un larg ecou în rîndu- rile opiniei publice din țară și de peste hotare. „Este un roman de mare valoare, care proiectează o lumină necruțătoare asupra cancerului ce roade societatea noastră" — a declarat scriitorul progresist sud-african Alan Paton, autor al romanului de răsunet „Plîngi, țară iubită" — un alt act de acuzare împotriva apartheidului.

ETIOPIA:

PROGRAMUL POLITICADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — Comitetul militar administrativ provizoriu al Etiopiei a dat publicității un program politic în zece puncte. în document se arată că Etiopia trebuie să rămînă o țară unită, un partid politic, animat de filozofia revoluționară „Etiopia înainte", urmînd să fie constituit, pe o bază națională și socialistă.în vederea lichidării sărăciei. întreaga economie va fi controlată de stat. Toate bunurile existente în Etiopia aparțin de drept poporului etiopian. în țară vor fi acceptate investițiile străine și asistența tehnică pînă cînd poporul va fi în măsură să conducă integral propriile treburi. Dreptul de proprietate asupra pămîntului va fi acordat numai celor care îl lucrează și care ajută prin aceasta la dezvoltarea țării. Industria va fi condusă de stat. Anumite întreprinderi.
w v *

Nu. trăim în serăM
Ziarul „MAGYAR NEMZET" publică un comentariu in legătură cu 

implicațiile crizei mondiale de Z' Z ~
fragmente din acest articol :

energie și materii prime. Reproducem

BELGRAD

AL NOULUI REGIMsocotite de utilitate publică, vor. ră- mine în proprietate privată pînă în momentul în care statul va considera necesară naționalizarea lor.în domeniul politicii externe, documentul menționează că direcțiile principale de pînă acum vor fi menținute. Noul regim va depune eforturi pentru întărirea relațiilor de bună vecinătate, respectarea Cartei O.U.A.. menținerea integrității teritoriale a tuturor țărilor membre ale acestei organizații, reafirmarea, ori de cite ori va fi necesar, a politicii de neimixtiune în afacerile interne ale fiecărui stat și pentru combaterea colonialismului și a imperialismului sub toate formele existente.Ziua de rată zi de pelul țării publice și orașelor.
21 decembrie a fost decla- sărbătoare națională. Dra- a fost arborat pe clădirile pe străzile principale ale

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — La sediul Organizației Națiunilor Unite din New York a avut loc, din împuternicirea guvernelor Cubei și Venezuelei, o primă convorbire oficială a reprezentanților permanenți la O.N.U. ai celor două țări, consacrată problemei restabilirii relațiilor diplomatice. La încheierea convorbirii, reprezentantul permanent al Venezuelei la O.N.U. a declarat ziariștilor că tratativele se desfășoară cu succes. Restabilirea relațiilor cu Cuba, a spus el, este „un drept suveran al guvernului venezuelean". El a menționat că Cuba va fi invitată la conferința șefilor de stat din A- merica Latină, care va avea loc anul viitor, la Caracas.

Protocol între România și 
BenelllX. conformitats cu prevederile acordului comercial pe termen lung dintre România și Benelux, în perioada 16—20 decembrie s-au desfășurat, la Bruxelles, lucrările sesiunii Comisiei mixte comerciale. Au fost examinate evoluția schimburilor comerciale reciproce în anul 1974 și posibilitățile de dezvoltare și diversificare a acestora în viitor și a fost semnat un protocol.

întrevedere prieteneascăBELGRAD 21. — Corespondentul nostru transmite : Tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care a participat la Congresul al VII-Iea al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, a avut sîm- bătă o întrevedere cu Mika Spiliak, președintele Consiliului Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia. într-o atmosferă caldă, prietenească, s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu preocupările actuale ale sindicatelor din cele două țări. Au fost, de asemenea, abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme

Palme Dutt a înceta din Viață, *n v*rs*'ă de 79 de ani. Unul dintre fondatorii Partidului Comunist din Marea Britanic, Palme R. Dutt a fost, timp- de 43 de ani — pină în 1965 — membru al Comitetului Executiv al P.C. din Marea Britanie. în ultimii ani, el a activat ca redactor- șef al publicației teoretice lunare „Labour Monthly", consacrată problemelor mișcării muncitorești internaționale.

sindicatele dinMihai Dalea a plecare, oaspe- Mika Spiliak și oficiale. Au fost
ale colaborării dintreEuropa.Sîmbătă, tovarășul părăsit Belgradul. La tele a fost salutat de de alte persoaneprezenți Ion Avram, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei române din Belgrad, și membri ai ambasadei.

■ĂrLa înapoierea în Capitală, sîmbătă seara, tovarășul Mihai Dalea a fost salutat de tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., și Larisa Mun- teanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.

transmit

a fi comis „delicte economice" relatează agenția France Presse.

• PENTRU PRIMA 
DATĂ: SINTEZA INSU
LINEI UMANE. O echipă de cercetători de la firma chimică și farmaceutică CIBA- Geigy, din Elveția, a realizat centru prima oară sinteza insulinei umane. Hormon indispensabil organismului, insulina reglează repartiția substanțelor nutritive între sistemul digestiv și sînge. După cum se știe, insuficiența ei provoacă diabetul, al cărui unic remediu oină a- cum era administrarea de insu- lină extrasă din pancreasul animalelor. Specialiștii consideră că noua descoperire constituie un prim pas și că. pornindu-so de la acest succes. Se poate spera să se aiungă nu peste mult timp la sintetizarea ne scară industrială a hormonului.

MINUS 58 DELa polul— situat frigului —în Siberia• LA 
GRADE. Verhoiansk de est. stația meteorologică locală a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii ani — minus 58 de grade. Chiar, și în aceste condiții climatice deosebit de aspre ., continuă să funcționeze întreprinderile și instituțiile, -magazinele,, grădinițele și căminele de copii. Poșta și presa, precum și produsele industriale și alimentare destinate aprovizionării de sărbători parvin cu regularitate. .

încă în luna februarie, un ziar britanic a anunțat un concurs pentru cea mai spirituală "și, în același timp, cea mai convingătoare lozincă pentru a îndemna la economisirea de e- nergie. Premiul care urma să fie a- tribuit învingătorului era de cinci lire sterline. El a fost obținut de o provincială de vîrstă mijlocie, care a formulat următorul apel : „împărțiți cu cineva apa din baia dv. !“. Aceasta a provocat zîmbete și în Anglia, și Ia noi. Singura deosebire este că. a- colo lozinca era considerată un sîm- bure de înțelepciune, în timp ce la noi o simplă anecdotă. Pentru jumătate din apa de baie este nevoie pe jumătate mai puțin gaz sau energie electrică, iar pentru o baie semi încălzită este nevoie doar de jumătate . din combustibil, restul energiei se economisește. Nu este o idee rea 1Scumpirea în întreaga lume a e- nergiei — pe care mulți o denumesc pe scurt „criză de energie",— a avut sau poate să aibă în esență două feluri de reacții în rîndul consumatorilor. Prima reacție este cea directă : cheltuim mai mult pentru combustibil și drept urmare ni se subțiază buzunarul. Acest fapt provoacă o a doua reacție — deși bănuiesc că nu în mod uniform, ci mai degrabă la cei care au un venit modest _— că nu ar trebui poate să consumăm a- tîta energie scumpă și am putea trăi; deci mai rațional. Probabil și cititorul își pune întrebarea : nu avem oare o atitudine prea risipitoare față de ceea ce dispunem ?Acest lucru nu constituie dilema unuia sau altuia, dintre noi, ci reprezintă o adevărată problemă națională, și la noi, și la alții. Numai că noi parcă am fi mai rușinoși sau pur și simplu mai neatenți ? Mereu ne străduim să ne convingem reciproc că la noi rezervele extensive s-au epuizat și că putem să progresăm numai prin sporirea eficien- tei, printr-o economie mai raționala, mai bine gîndită. între timp insa uităm să luăm exemple de^la^alțnla ce ar trebui, cel puțin să renunțăm și ce nu ar forțăm cu orice preț.
ti ii a. m oci . vcu privire la ce ar trebui sa facem
______ __ In ar tmkilli col DUllTleconomie, temporar, trebui să

I

Desigur, toate acestea nu constituie in primul rînd o problemă de agitație. Indicatorii economici permanenți ne arată în ce direcție să-i încurajăm și de la ce să-i „îndepărtăm" atît pe producători, cît și pe consumatori. Acest lucru este valabil în special într-o perioadă, cum este și cea actuală, cînd chiar și în unele țări mult mai dezvoltate decît țara noastră reapare noțiunea de penurie și începe să stagneze nivelul de trai.într-o vreme am crezut — sau cel puțin am încercat să ne convingem și să convingem și pe alții — că pe noi nu ne afectează ceea ce se în- tîmplă pe piața mondială capitalistă. Inflația poate fi oprită, ca un musafir nepoftit, la frontierele noastre, iar aici in țară vom putea trăi și munci în aceleași condiții ca și mai înainte. Crearea acestei atmosfere „de seră" a costat în cursul unui an bugetul de stat aproape 20 de miliarde de forinți. Este îndoielnic că ea a meritat aceste cheltuieli.In sfîrșit, trebuie să privim în față realitățile. Nici prin dimensiunile sale geografice, nici prin puterea sa economică Ungaria nu se află în situația ca, în actualele condiții e- conomice internaționale, să ajungă în rîndul acelora care dictează condițiile. Sîntem nevoiți să suportăm ceea ce acum se numește „înrăutățirea raporturilor de schimb", în prima jumătate a anului 1974 nu puteam să obținem decît 87 la sută din venitul pe care îl realizam cu un an în urmă pentru o anumită cantitate de muncă efectuată în țară. Schimbările intervenite in prețurile de pe piața mondială la combustibil și la materiile prime mai importante vor fi aplicate, desigur, și în schimburile din cadrul C.A.E.R., ceea ce pentru noi înseamnă noi pierderi. Acum mai mult decît oricînd justificate urmărirea creșterii cienței și a productivității ales impunerea de economii vința mijloacelor care ne dispoziție.în această.situație trebuie lizăm foarte temeinic felul folosim mijloacele noastre. Este necesară dezvoltarea mai intensivă a

acelor ramuri, a producției acelor bunuri care, după tbate probabilitățile, ajută la oprirea sau cel puțin atenuarea tendinței de înrăutățire a raportului de schimb. în acest domeniu nu putem crede că este o soluție exportarea unor produse valo- rificabile în condiții deosebit de a- vantajoase pe piața mondială de azi (de exemplu aluminiu, laminate, de oțel), sau a produselor agricole 'brute, neprelucrate. Acest lucru este contraindicat și pentru faptul că tocmai pe piața bunurilor neprelucrate se manifestă cele mai mari oscilații conjuncturale, iar noi tocmai

de acest lucru dorim să ferim economia noastră.Va fi nevoie de o schimbare a viziunii fundamentale. Va fi necesar să nu privim dezvoltarea drept un fel de automatism, ci să fim în stare și să îndrăznim să acceptăm anumite sacrificii, poate nu pentru bunăstarea de azi sau de mîine, ci pentru cea de poimîine. Pentru ca să putem schimba ceva în lucrurile care au devenit mai puțin favorabile nouă, adică să ne putem acomoda cu noua situație din lume, este nevoie de mai puțină autoamăgire și de mai multă înțelegere.

Președintele Fîlipînslor,Ferdinand Marcos, a rostit, sîmbătă, un discurs cu prilejul aniversării forțelor armate filipineze, anunțînd transferarea către tribunalele civile ’ ale țării a jumătate dintre procesele ce urmau să fie judecate de tribunalele militare „în concordanță cu dorința poporului, de revenire la o stare normală".Congresul Straielor Unite a aprobat, vineri, proiectul de lege comercială, prezentat de Administrație în urmă cu 20 de luni. Legea intră in vigoare imediat după semnarea sa de către președintele Gerald Ford.
-z„SCIENCE DIGEST" „Petele negre“

Aresta® în Chile. Fost,!1 primar al capitalei chiliene, Farias, care a îndeplinit și funcția de conducător al Partidului radical, interzis de actualele autorități militare, a fost arestat sub acuzația de
Rene

surse de energie ?
Criza energetică ii determină pe oamenii de știință să caute noi 

surse, cit mai ieftine și nepoluante. Printre ultimele propu
neri in acest sens figurează și folosirea așa-numitelor „pete negre" — 
stele condensate în așa măsură și avînd o forță de atracție atît de mare 
incit pot „absorbi" diferite corpuri cosmice. Despre acest proiect scrie 
pe larg revista „SCIENCE DIGEST", intr-un articol din care reprodu
cem cele ce urmează :

reprodu-

sînt efi- mai pri-Și în stau lasă ana- în care

Trei fizicieni americani au anunțat posibilitatea folosirii „petelor negre" ca noi surse de energie. într-un raport prezentat Academiei de Științe din New York, ei afirmă că dacă există și „pete negre" de mici dimensiuni și dacă ele vor fi descoperite în sistemul nostru solar, ar fi posibilă transformarea lor într-un izvor inepuizabil de energie a sintezej nucleare. în 1971 .s-a emis ipoteza că există asemenea corpuri cerești de foarte mici ' dimensiuni. constituite din particule mărunte de materie, rămășițe ale „marii explozii", în urma căreia s-ar fi format, acum 10—15 miliarde de ani. De atunci a- cele pete călătoresc prin spațiul cosmic.Pentru a descoperi „petele negre", oamenii de . știință,-vor trebui să depisteze urmele unei radiații deosebite, izvorite din aceste corouri sau să încerce a descoperi perturba- țiile gravitaționale ale corpurilor care se găsesc în apropierea lor.Apoi, la locul presupusei amplasări a „petei negre" urmează să fie trimisă o navă cosmică cu încărcătură specială. Menținîndu-se la o distanță respectabilă de „pata neagră" pentru a nu fi atrasă de aceas-

să o „a- bombar-ta, cosmonauții vor încerca tragă" pe orbita terestră, dînd-o cu bucăți de materie.Cînd „pata" va ocupa poziția dorită, cosmonaut» vor începe „bombardarea" ei cu particule de combustibil termonuclear. Uriașa forță de atracție a „petei" le va absorbi și încinge, ceea ce va provoca o emisiune de energie. Dirijată printr-un cimp magnetic, această energie poate fi transformată în curent electric, care apoi, prin intermediul microundelor, va fi adus pe Pămînt.Ca sursă de energie, „pata neagră" nu poate fi cu nimic egalată : ea nu poluează atmosfera terestră, nu are nevoie de nici un fel de întreținere și nu prezintă nici o primejdie pentru planeta noastră. Mai mult, potențialul său este suficient pentru a alimenta cu energie întreaga omenire nu numai în momentul de fată, ci aproape pentru veșnicie.Cu toate acestea, cea mai mare parte a fondurilor bănești alocate în vederea dobîndirii energiei viitorului se cheltuiește in scopul energiei nucleare. Va veni mea, încheie revista, să vinătoarea asupra „petei
producerii poate vre- declanșăm negre".

Guvernul argenîmeran a emis, vineri, un decret prin care se interzice apariția cotidianelor „Cronica" — cu cel mai mare tiraj din presa națională — și „La Caile" — oficiosul coaliției de centru-stînga Alianța Populară Revoluționară. „Cronica", se precizează în decret, a fost suspendat „pentru violarea constituției". A doua publicație — „La Caile" — este acuzată de a fi procedat Ia o „denigrare sistematică a forțelor de securitate ale statului" și de a fi făcut „apologia deschisă a terorismului și subversiunii".
Sripra provizorie ra Urma

tei Republicane Irlandeze a anunțat, vineri, încetarea temporară, în perioada 22 decembrie 1974 — 2 ianuarie 1975, a tuturor acțiunilor militare și a actelor teroriste în Irlanda de Nord, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. I.R.A. a formulat propunerea ca guvernul britanic să folo- sească nrPfit .nrmițjfitin fpmnnrar“' pentru vederea unei încetări permanente a focului
acest „armistițiu temporar' elaborarea unor propuneri înîn Ulster.

Unul dsniî® crapii Mafiei 
sicilien®, FiliPP° Imperiale, în vîrstă de 60 de ani, a fost asasinat la Palermo.

Amplă manifestare
antifascistă in ItaliaLa Reggio Calabria a avut loc zilele trecute o conferință națională împotriva neo- fascismului. manifestare, au luat zentanți giunilor cum și partea partidelor politice. a organizațiilor sindicale, de femei și tineret, a constituit o nouă și puternică reafirmare a hotărîrii forțelor democratice italiene de a bara calea neofascismului. Conferința a examinat, activitatea celor 13 comisii de anchetă, create în ultimul timp, re- levînd rolul lor în demascarea acțiunilor teroriste ale Grupărilor și organizațiilor de tip fascist. Dezbaterile au pus în lumină o serie de date semnificative obt.inute cu nri- leiul anchetelor desfășurate în regiuni, anchete al căror scop e- sential este acela de ă

Această la care parte repre- ai tuturor re- - zatiilor italiene.' pre- delegați din

facilita acțiunea forțe.- lor de ordine îndreptate spre descoperirea și condamnarea autorilor și inițiatorilor actelor de distrugere. _democratic, a bandelor și organi- neofasciste. care au provocat masacre ca cele din Piața Fontana de la Milano. din 'decembrie 1969. de la Brescia, și Bologna. din lunile mai și august ale a- cestui an. „Rădăcinile fascismului — releva în cadrul conferinței președintele Consiliului regional Calabria, prof. Valentini Sci- pione — trebuie căutate în dificultățile continue de ordin e- conomic și social, care se fac simțite peste tot în tară, dar îndeosebi in regiunile din sud. in amînarea înfăptuirii unor reforme de structură în ce privește locuințele, sănătatea. transporturile, în slăbiciunea instituțiilor italiene. Toate

acestea creează spații de manevră pentru neofasciști, care fac diverse tentative de distrugere a țesutului ____ ie, prin intermediul intimidării, al folosirii spectrului fricii și al terorii".Documentul final subliniază hotărîrea narticipantilor la conferință de a acționa cu fermitate pentru scoaterea în afara legii a tuturor mișcărilor și organizațiilor neofasciste. Participant» la conferință au cerut noului ca. pe baza mentelor pe le-a asumat în parlament. să continue cu mai mare eficientă acțiunea de descoperire și condamnare a organizatorilor si inspiratorilor „comploturilor negre".

guvern angaja- care și

Radu BOGDANRoma

• CARTONAȘUL AL 
BASTRU SAU CARTO 
NAȘUL GALBEN? mulțumiți Ne-mulțumiți de practica suplimentării notei de plată la restaurante cu un bacșiș, mai mult sau mai puțin obligatoriu, chiar în condițiile în care serviciul lasă mult de dorit, un grup de consumatori din S.U-A. și Canada a creat o „asociație internațională de bacșișului", avînd combatere a „„____ , ________ în prezentcirca 3 000 de membri. Statutul asociației prevede ca, în loc de bacșiș, aceștia să distribuie cartonașe de culoare albastră sau galbenă. Cartonașul albastru constituie o recunoaștere a calității deosebite .a serviciului, și a mîncărurilor ; cel galben enumeră diferitele aspecte, cate au lăsat de dorit — curățenia, atmosfera generală, comportarea ospătarului etc. Pe baza cartonașelor distribuite, îri fiecare lună se face o statistică, publicată într-un buletin al a- sociației. în acest fel, membrii ei vor ști să se ferească pe viitor de restaurantele care au primit cel mai mare număr de cartonașe galbene. „Este un mod demn și eficace de a-ți exprima mulțumirea mulțumirea față de serviciului", a declarat cătorul asociației.

sau ne- calitatea cortdu-
NATU

RII. La circa 120 km sud- vest de Hanoi se află cea mal mare rezervație naturală a R. D Vietnam, denumită „Kuk Fîong". Aici cresc circa două mii de specii de plante valoroase, întîlnite în Europa, Africa, Munții Himalaia, Indonezia. Printre altele, botaniștii au descoperit o ferigă uriașă considerată dispărută cu milioane de ani in urmă. Au fost „inventariate" 60 de specii de mamifere, 140 specii de păsări și 320 specii de șerpi. Cîteva 'curiozități : șo- pîrle uriașe care not zbura la distanță de 400—500 metri, fluturi cu o deschidere de 40—50 centimetri.,.

• TEZAUR AL

a aripilor
DIS-în zona• AVALANȘĂ 

TRUGĂTOARE. portului de pescuit stadur, pe coasta estică a Is- landei. s-a produs o puternică avalanșă, provocînd moartea a 12 persoane. Uriașa masă zăpadă (lățimea stratului zăpadă dislocată a fost de de metri) a „măturat" pur
Neskaup-

de de 800 Și simplu o fabrică de ciment, o fabrică de făină de pește și cîteva case de locuit, arun- cindu.-le în mare.Autoritățile locale au dispus imediat evacuarea locuitorilor din apropierea muntelui, unde s-a produs avalanșa, de teama unor noi fenomene similare.
£
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