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DECRET
urnind stabilirea datei alegerilor pentru 

Marea Moare Națională ai consiiiile populare
In temeiul art. 46, alin. 1, și art. 63, pct. 1, din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
ARTICOL UNIC. — Alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională — 

legislatura a Vll-a - precum și pentru consiliile populare vor avea loc la data de 9 
martie 1975.

Președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

în mijlocul colectivului întreprinderii 
„23 August" din Ca pitele

a primit pe ministrul afacerilor externe
@ O primire însuflețită, un călduros „La mulți ani!" rostit

: cu dragoste de miile de muncitori
O Secretarului general al partidului i-au fost prezentate noile 

realizări tehnice ale marii unităti economice bucurestene «-a D
Cu bucurie în inimi, cu ■ sentimentul firesc al mîndriei patriotice pentru rezultatele remarcabile dobîndite în 1974, întregul nostru popor a pornit, din primele zile ale noului an, la muncă spornică pentru a înfăptui marele obiectiv national : cincinalul înainte de ter-' men, temelie trainică pentru realizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului.Caldele felicitări, ca și chemarea la noi succese, adresate, la hotarul dintre ani, tuturor cetățenilor patriei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au dat un puternic imbold energiilor creatoare ale colectivelor de mdncă de pe întreg cuprinsul țării. Mărturie stau realizările primelor zile de muncă din 1975.Cinstea de a fi primul colectiv vizitat în acest an de secretarul general al partidului i-a revenit celui de la întreprinderea „23 August" din Capitală.In această vizită de lucru, care a avut loc în cursul dimineții de 

ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii Gheorghe Cioară, Gheorghe Oprea și loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele.Secretarul general al partidului a fost întîmpinat cu simțăminte de profundă stimă și dragoste, numeroși muncitori oferindu-i flori și urîndu-i, la acest început de an, sănătate și viață lungă, spre binele țării și fericirea poporului nostru. Sînt sentimente pe care aveam să le regăsim exprimate emoționant pe întregul traseu al vizitei.Colectivul acestei importante u- nități industriale a pășit în 1975 — asemenea întregului popor — cu hotărîrea de a obține succese care să garanteze îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, a cincinalului în patru :ăni și jumătate..Desfășurată ,în .această atmosfe-. ră de activitate însuflețită, vizită tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut drept scop examinarea, la fata locului, împreună cu conducerea ministerului de resort și a întreprinderii, cu muncitorii și specia

liștii, a unor probleme de o deosebită importanță, atît pentru întreprindere, cît și pentru economia națională. Ele vizează creșterea eficienței economice și a calității produselor, eliminarea unor lipsuri care s-au manifestat, obținerea de rezultate superioare în condițiile valorificării mai depline a' capacităților creatoare ale colectivului, folosirii judicioase a instalațiilor și spațiilor existente.Colectivul întreprinderii bucu- reștene raportează secretarului general al partidului că sarcina care ‘ i-a fost încredințată la începutul anului trecut, aceea de a construi noi mașini și utilaje de înalte performanțe, a fost tradusă în fapt. Directorul întreprinderii, ing. Alexandru Roșu, prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu standul de pro- . be cu ajutorul căruia(sînt verificate toate tipurile de compresoa- re pe care întreprinderea le pune la dispoziția combinatelor chimice și a altor întreprinderi din țară. în- cepînd cu producția acestui ah, nici un compresor, indiferent de 

complexitatea și destinația sa, nu va ieși pe poarta întreprinderii înainte de a primi avizul tehnic al colectivului acestui stand, instalație modernă proiectată și executată de specialiștii centralei și ai întreprinderii. Un astfel de stand, asupra importanței căruia secretarul general al partidului a atras atenția încă în cursul anului 1973, cu prilejul vizitei sale de lucru în județul Mureș, prezintă mari a- vantaje : el permite verificarea, atentă a performanțelor producției și oferă posibilitatea evitării unor eventuale dificultăți pe șantiere, reducerii duratei de montaj și a cheltuielilor implicate de aceste o- per’ații.Apreciind eforturile1 colectivului bucureștean, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca . toate , utilajele care se execută aici să fie însoțite de acel „pașaport de calitate" pe care îl poate da numai 
o minuțioasă verificare a tuturor
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit sîmbătă, 4 ianuarie, pe Mario Soares, ministrul afacerilor externe al Portugaliei și secretar general al Partidului Socialist Portughez, care face o vizită oficială în țara noastră.A participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Mulțumind pentru onoarea de a fi primit, Mario Soares a spus că îi revine plăcuta misiune de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea președintelui Republicii Portugalia, general Francisco da Costa Gomes.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită, la înapoierea în patrie, un salut prietenesc președintelui Francisco da Costa Gomes, împreună cu cele mai bune urări.

■ - - ■ Ix ■ • ; ..... ■■în timpul întrevederii a fost relevată cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor de colaborare româno-portugheze, exprimîndu-se dorința celor două țări de a extinde aceste relații pe plan politic, economic, cultural-artistic, precum și pe plan internațional, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în lume.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme internaționale de interes comun. In acest context a fost subliniată necesitatea întăririi unității tuturor forțelor revoluționare, democratice și populare, atît pe plan național, cît și internațional, în lupta pentru consolidarea cursului spre destindere, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice, împotriva pericolelor de război, a politicii de dominație și dictat, împotriva colonialismului și neocolonialismu- lui. A fost relevată, totodată, im

portanța eforturilor în vederea încheierii cît mai grabnice și cu rezultate fructuoase a Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. ’De ambele părți a fost exprimată satisfacția pentru bunele raporturi dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Portughez, precum și dorința comună de a le dezvolta șl diversifica în viitor.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească.în încheierea întrevederii, ministrul afacerilor externe al Portugaliei a prezentat președintelui Nicolae Ceaușescu persoanele ca- re-1 însoțesc în vizita oficială pe care o face în țara noastră : Ma- galhaes Cruz, director general al Afacerilor politice din M.A.E., Să Machado și Fernando Oneto, consilieri.
ÎN ZIARUL DE AZI:• UN SPECTACOL REUȘIT ȘI CÎTEVA PROBLEME DESCHISE• Rubricile noastre: FAPTUL DIVERS; DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE; SPORT; CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT; DE PRETUTINDENI

ULTIMUL AN AL CINCINALULUI A ÎNCEPUT; fiecare zi, fiecare oră ai acum o uriașă 
importanță pentru încununarea strădaniilor din ultimii ani ale întregului popor, pentru înfăptuirea 
marelui obiectiv național: CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN I
• Din prima decadă, din prima lună, printr-o organizare superioară, prin muncă însuflețită și 
disciplinată, prin mobilizarea tuturor energiilor — îl TOATE ÎNTREPRINDERILE PLANUL 
SĂ FIE ÎNDEPLINIT RITMIC, IIT»AL ȘI LA FIECARE SORTIMENT!
e Timpul este propice construcțiilor £ SĂ FOLOSIM DIN PLIN CONDIȚIILE 
PENTRU ACCELERAREA RITMULUI LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII PE TOATE ȘANTIERELE I

<_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i_________________________________________________________________________________________________________________ >
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FAPTUL
DIVERS
„Văd din nou
oamenii"

Mai în glumă, mai în serios, 
pusese rămășag cu un vecin 
de-al lui precum că el, Ion Bîr- 
lădeanu, din Munteni Buzău, 
județul Ialomița, ducînd o viată 
cumpătată, o să treacă și de 100 
de ani. Iată însă că. la 90 de 
ani. deși încă în putere, bătri- 
nului I.B. i s-a întunecat vede
rea. Trei ani de zile n-a mai 
văzut lumina soarelui. „Orbe
căiam prin casă și parcă mă îm
puținasem de tot și la trup, și 
la putere. Acuma, parcă m-am 
născut din nou. Și tare mult aș 
vrea să scrieți o vorbă bună la 
ziar pentru doctorița Elvira Io- 
nescu. de la spitalul din Slobo
zia. că ea m-a operat si 
smuls din întuneric. Văd 
nou oamenii și mă bucur, 
bucur și sînt sigur c-am să 
tig și rămășagul...".

Pe poteca 
din pădure

De cite ori a bătut Liviu 
pășan fiecare potecuță din . 
durile Ocolului silvic Ineu.nici 
el singur nu știe. Ce știe si
gur, e că de ani și ani n-a fost 
zi să nu dea ochi cu pădurea. 
Și pe unde trecea, de cite ori 
vedea cite un gol, îl „umplea" 
cu cite un brăduț, iar cind vreo 
vijelie trintea cite un . copac 
mai firav la pămînt, el îl 
înălța copăcel, îi oblojea rănile 
și-i punea sprijin cite un arac... 
Deunăzi, cineva l-a întrebat:

— Cit mai ai pină la pensie 7
— Nu de pensie 

voie, ci de pădure, 
nevoie de mine.

m-a
din
Mă 
cîș-

Ră- 
pă-

cu pădurea.

am eu ne- 
Că și ea are

Un „of“ al 
ploieștenilor

A intrat în tradiție — o „tra
diție" cu care ploieștenii se de
clară in total dezacord — ca la 
fiecare sfirșit și inceput de an 
librăriile locale să promită ma
rea cu sarea, mai exact calen
dare de birou, dar- de fiecare 
dată cind te duci să cumperi, 
vinzătorii înalță din umeri. Cei 
de la I.C.R.M. Ploiești ne-au 
„înălțat"'de pe birou o factură 
pentru plata a 8 000 de calen
dare, factură trimisă de tipo
grafia din- Iași încă din 23 de
cembrie 1974. Dar nici ieri ca
lendarele nu sosiseră. Cu alte 
cuvinte, „tradiția." se.,., re.spqc-.. 
tă. cu concursul celor Care nu-și 
respectă cuvintul. Ploieștenii 
mai au încă răbdare, Anul tre
cut, calendarele le-au sosit o 
dată cu primele... „floricele pe 
timpii". Deși e vorba de calen
dare, de ce trebuie să vină la 
calendele... Care,?

N-a adus 
anul, ce a 
adus...
curcanul

Zaharie Stoica din i 
Mică și Nicolae Șeicean 
Ighișul Nou erau prieteni ne- 
despărțiți. „Nu s-a născut insul 
care să ne despartă pe noi"_ — 
își spuneau ei. Mai ales cind 
era vorba de cite un chef, nu se 
despărțeau pină nu goleau tot. 
Cum deunăzi li se goliseră și 
buzunarele, cei doi au sărit gar
dul locuinței lui P.M. din Copșa 
Mică, de unde au ieșit însoțiți 
de 11 'iepuri de casă și de Ui 
curcan dolofan. Iepurii, ca ie

Copșa 
din

de 11 iepuri de casă Si de yn 
curcan dolofan. Iepurii, ca ie
purii : au tăcut chitic. Curcanul 
însă i-a dat de gol. Si. după 
cum ne informează procurorul 
șef Mircea Pasca din Mediaș, 
celor doi prieteni nedespărțiti 
nu le-a adus anul, ce le-a adus... 
curcanul. Degeaba au încercat 
să dispară „iepurește", că tot au 
fost prinși. Nici instanța n-a ți
nut să-i despartă. I-a trimis tot 
împreună, pentru un an și zece 
luni.

De la tutun 
la răbdare

Cireada cooperativei agricole 
din Gîrbova (lingă Aiud) a fost 
scoasă la adăpat. în timp ce vi
tele își v'edeau de apa lor. îngri
jitorul Vasile 
geam deschis 
versa! din 
timpi și trei 
înăuntru și a _ - 
te de țigări. Dar tot în doi timpi 
și trei mișcări a fost prins de 
miliție. După atîta tutun, ur
mează „puțintică răbdare" pină 
i se întocmesc actele de rigoare. 
Și n-are de ce să se vaiete. Are 
cine să se îngrijească de fostul 
îngrijitor.

Au 
încurcat-o

Cei trei șefi de coloană — 
Dorobanțu, N. Șchiopu și D. Se- 
menescu — de la autobaza din 
Drobeta Turnu-Severin aveau 
chef să facă un chef de pomină. 
Cit ai zice „mai dă un rind"-, 
cei trei l-au chemat pe șoferul 
G. Băloi și i-au dat imediat „or
din de serviciu" să urce la vo
lanul unui autoturism aflat în 
rodaj (nr. 015654), și nu s-au 
mai oprit decît in satul Colibași. 
La petrecerea lor au dat o 
mină de „ajutor" și doi revizori 
tehnici de la aceeași unitate. 
Spre dimineață, cei șase cheflii 
s-au înghesuit în autoturism și 
au pornit la drum. Stopat (la 
timp) de un lucrător de miliție, 
șoferul, cherchelit, a „încurca
t-o". Rămine de văzut cum s-or 
„descurca" șefii lui.

Rubricâ redactata de 
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"

Savu a văzut un 
la magazinul uni- 
apropiere. în doi 
mișcări a sărit 

sustras 243 pache-

D.

Din prima decada, din prima lună, în toate întreprinderile

Directori din două mari unități 
industriale ne declară:

ÎNCEPUT BUN
Suplimentar — 400 tone

de ?evi

„Prâcipala noastră 
preocupare: omanizama 
superioară a praMei"

Ing. IONIȚA BAGIU, directorul întreprinderii me
canice din Timișoara : Comparativ cu anul trecut, în 
ultimul an din actualul cincinal, volumul producției u- 
nității sporește cu 24 la sută. Multe din măsurile în
treprinse reprezintă transpunerea în viață a prețioa
selor indicații date de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul "vizitei de 
lucru efectuate în toamna anului 1974 in întreprinderea 
noastră.

Debutul în noul an a coincis cu structurarea produc
ției de mașini de ridicat și transportat în trei unități 
distincte, cu gestiune internă — și anume : fabrica 
integrată de mașini de ridicat, fabrica integrată de ma
șini de transportat și sectorul de prelucrări la cald — 
formă de organizare care permite valorificarea mai 
eficienta a potențialului tehnic și uman, întărirea răs
punderii pină la ultima verigă de producție.

O altă măsură are în vedere mecanizarea fabrica
ției chesoanelor de poduri rulante și macarale și orga
nizarea acesteia pe o linie mecanică de transfer, care 
asigură reducerea duratei de confecționare a acestor 
subansamble, în medie, cu 200 ore pe utilajul de ridi
cat. Suprafața afectată acestei linii de transfer este de 
două ori mai mică decît în cazul soluției vechi, ea 
avînd însă o capacitate de producție de trei ori mai 
mare. Cu alte cuvinte, pe un spațiu de două ori maî 
mic, se vor realiza de 6 ori mai multe produse. De mare 
eficiență este și organizarea transportului semifabrica
telor în cadrul sectoarelor de debitare, prelucrare și a- 
samblare cu ajutorul polițelor containerelor, folosin- 
du-se mijloace de transport la sol, precum și mașini 
de ridicat.

Au fost finalizate și alte acțiuni de organizare supe
rioară a activității, care, concomitent cu obținerea unui 
important spor de producție, contribuie la folosirea mai 
rațională a forței de muncă. De pildă, prin organizarea 
în flux a montajului cărucioarelor tipizate, efectivul 
muncitorilor din acest sector se reduce cu 30 la sută. 
Cadrele disponibile' au fost dirijate spre secțiile și 
atelierele care resimt lipsți de muncitori calificați. Și 
încă un aspect.

în acest an, întreprinderea noastră va cunoaște o 
puternică dezvoltare. Ca urmare, calificarea și ridicarea 
calificării muncitorilor constituie una din preocupările 
noastre de bază. Anul acesta, prin aceste forme vor 
trece circa 1 200 de angajați. Pentru ca pregătirea lor 
profesională să se facă cît mai temeinic, să dea roa
dele scontate, chiar de la trecerea lor în activitatea pro
ductivă, am înființat și dotat in mod corespunzător un 
sector de laboratoare direct productive. Deci, dip acest 
an, în întreprinderea noastră, procesul de formare a 
cadrelor calificate este un proces omogen, care se 
desfășoară nemijlocit la locurile de producție.

„Ne am pregătit Hi ta
lan mai ta"

CIPRIAN STANESCU, director comercial al între
prinderii metalurgice din Iași : Avînd suficientă pro
ducție de țevi și profile pregătită din timp, echipele de 
desfacere a acesteia au lucrat în ritm susținut în toate 
cele 3 schimburi, în toate zilele ce au trecut din acest 
an. Pe poarta fabricii au ieșit zilnic peste 1500 
tone de produse, față de 1 200 tone livrate zilnic în 
medie în decembrie anul trecut. Succesul are la bază 
buna organizare a activității in sectoarele de producție, 
în perioada premergătoare anului nou.

Drept urmare, producția a fost șl este predată la 
depozite după fiecare schimb și nu la sfirșitul zilei, 
sau chiar după citeva zile, cum s-a procedat anul 
trecut, timp în care în secții se blocau unele spații de 
lucru. Măsura va fi extinsă, pentru că recent a fost 
pusă în funcțiune cea de-a 3-a linie de decovil, așa că 
manevrarea produselor în depozite și la rampele de 
încărcare se efectuează acum mult mai ușor și mai 
repede. ,

în cele cîteva zile ce au trecut din 19?5 am livrat 
întreaga producție prevăzută în contracte către bazele 
județene de aprovizionare și către marii noștri bene
ficiari interni, cum sînt întreprinderea de autoca
mioane Brașov, Uzinele Mîrșa, I.M.U.M. Medgidia 
ș.ai De asemenea, am expediat și primele 1000 
tone țeavă la export, în Austria. Sîntem hotărîți să ne 
îmbunătățim tot mai mult activitatea, pentru a livra 
ritmic cantitățile de produse prevăzute în contractele 
economice încheiate.

ROMAN (Corespondentul „Scîn
teii", Ion.Manea). — Debutul acti
vității economice pe 1975 a siderur- 
giștilor de la întreprinderea de țevi 
din Roman a fost marcat de un suc
ces deosebit : obținerea, în fiecare 
din zilele care au trecut din noul 
an, a cite 100 tone țevi din oțel fără 
sudură peste prevederile planului. 
Așadar, în primele 4 zile ale nou
lui an. aici au fost fabricate 400 tone 
țevi producție suplimentară. Și încă 
o noutate : tot în aceste zile, în în
treprinderea din Roman a avut loc 
premiera industrială nr. 1 a noului 
an din județul Neamț. Este vorba 
de punerea în funcțiune a trăgățo- 
riei la rece, obiectiv care, numai în 
acest an, va asigura o producție 
substanțială de țevi de mare preci
zie și mici dimensiuni, necesare e- 
conomiei naționale.

devreme planul valoric revenit In 
cincinal, a înregistrat, în prima săp- 
tămînă a lunii ianuarie, indici de 
producție cu 3—10 la sută superiori 
nivelurilor stabilite în grafice. Mun
citorii de aici și-au propus să ridice 
productivitatea muncii cu 20 la sută 
peste nivelul din 1974 și să realizeze 
toate cele 45 de capacități industria
le prevăzute pentru anul în curs cu 
însemnate avansuri față de preve
derile de plan. în acest scop, au fost 
revizuite graficele de execuție, a 
fost asigurată aprovizionarea tehni- 
cc-materială și a fost stabilit un 
program complex de extindere a 
procedeelor tehnologice avansate.

Spre producția record

lucrările se desfășoară efectiv la 
1012 apartamente. La 7 blocuri, 
structura de rezistență a și fost ter
minată, iar 13 blocuri ce se con
struiesc în Focșani, Adjud și Mă- 
rășești se află în diverse stadii de 
execuție la infrastructură. în tri
mestrul I urmează să fie predate 
beneficiarilor 162 apartamente.

La nivelul prevederilor

planului

Ritai intens la montajul

skungurilor

ARAD (Corespondentul „Scînteii", 
Constantin Simion). — Hotărit să ob
țină rezultate din cele mai bune în 
noul an — ultimul din actualul cin
cinal — harnicul colectiv de munci
tori, tehnicieni și ingineri de la în
treprinderea de strunguri din Arad 
și-a inceput activitatea intr-un ritm 
intens din primele zile de lucru. în 
cursul unei singure zile, 3 ianuarie, 
peste 70 de strunguri din familia 
SNA 500 și D.R.T. 32—40 au intrat 
la montajul general. Acest lot de 
strunguri destinate, în marea majo
ritate, exportului urmează să fie li
vrat partenerilor in prima decadă 
din ianuarie.

Cu 3-10 la suta maî mult

decît în grafice
.’?< ' r>. '■•ji... . X;,

~ Colectivul‘Trustului de construcții 
industriale Crâiova, unitate 'Cari» ' 
și-a îndeplinit cu 400 de zile mai

a cincinalului

Colectivul întreprinderii „Electro- 
timiș" din Timișoara, care a pornit 
in noul an cu hotărîrea de a atinge 
producția record a acestui cincinal, 
a înregistrat primul succes în mun
că realizarea unui agregat de mare 
complexitate tehnică pentru prelu
crarea prin așchiere a scuturilor de 
la motoarele electrice. Acesta este 
unul dintre cele 120 de noi tipuri de 
mașini și utilaje înscrise în planul 
tehnic pe 1975, destinate echipării 
noilor unități ale industriei noastre 
electrotehnice. Paralel cu diversifi
carea produselor, aici sînt aplicate 
o serie de măsuri menite să asigure 
sporirea substanțială a producției, 
pe aceleași spații industriale, prin 
reamplasarea unor mașini și utilaje 
și îmbunătățirea fluxurilor tehnolo
gice.

Paste 1 000 apartamente

PITEȘTI (Corespondentul „Scîn
teii". Gheorghe Cirstea). — începînd 
cu 3 ianuarie — noua fabrică de 
PAL din Curtea de Argeș a început 
să producă la nivelul indicatorilor 
stabiliți prin plan. Capacitatea de 
producție a unității este de zeci de 
mii de tone pe an, folosindu-se ca 
materie primă, în principal, deșeu- 
rile și rumegușul rezultate de la u- 
nitătile locale de industrializare a 
lemnului. Noua fabrică dispune de 
instalații complet automatizate, fapt 
ce' permite creșterea gradului de in
dustrializare a masei lemnoase.

StaW electrice

în exploatare

în construcție

FOCȘANI (Prin telefon, de Ia 
Dart' Dragule seu). — întreprinderea 
județeană de construcții-rhontaje 
VranC'ea are de executat în acest an 
1 300 de apartamente. în prezent,

Constructorii întreprinderii „E- 
lectromontaj“-Sibiu au dat în func
țiune stația electrică de transfor
mare Craiova-Nord. Această dis
pune de o putere instalată superi
oară si prin racordarea sa la sis
temul energetic național se îmbu
nătățește alimentarea cu energie e- 
lectrîcă a obiectivelor industriale 
din Craiova și Balș. Același colec
tiv a încheiat lucrările la stația de 
transformare Parîngul, obiectiv ce 
contribuie la îmbunătățirea ali- 

■inentării cu energie electrică a 
'consumătorilb? industriali din ju- 

' dețul Gorj și. îndeosebi, a trac
țiunii pe liniă feroviara electrifi
cată Tg. Jiu—Petroșani.

LA C. P. L. SUCEAVA«

Preocupări pentru valorificarea superioară a lemnului
încă din primele zile ale nou

lui an, în procesul de produc
ție al unităților aparținînd Com
binatului de prelucrare a lem
nului Suceava s-au folosit im
portante cantități de lemn de 
mici dimensiuni *și deșeuri. Fap
tul este întru totul explicabil, 
dacă avem în vedere preocupa
rea constantă a colectivelor de 
muncă din cadrul combinatului 
sucevean pentru valorificarea 
superioară a masei lemnoase.

— Experimentările inițiate în 
ultima vreme — ne spune ingi
nerul Simion Macovei. directo
rul combinatului — au dovedit 
că prin folosirea în fabricație a 
unor cantități sporite cje de
șeuri și lemn de mici dimensi
uni calitatea produselor se men
ține la indici foarte înalți. Așa 
se face că acum. în producția 
de plăci aglomerate din lemn, 
65 la sută din volumul mate
riei prime o reprezintă crăcile 
și deșeurile din lemn. Conco
mitent, în procesul de fabrica
ție a plăcilor fibrolemnoase 
dure procentul de deșeuri șl 
crăci a ajuns la peste 66 la sută, 
față de 60 la sută cît se preve
dea. ■

Specialiștii combinatului su
cevean au acordat și acordă, în 
același timp, o deosebită aten
ție utilizării acestor surse de 
materie primă și în producția 
plăcilor fibrolemnoase poroase. 
Utilizarea pe scară largă a a- 
cestora pentru fabricația de pro
duse stratificate a făcut posibilă 
economisirea, în anul care a tre

cut, a unei importante cantități 
de material lemnos.

Aici, la combinatul sucevean, 
există preocupări deosebit de 
fructuoase și pe linia folosirii 
în producția industrială a pro
priilor deșeuri. Așa, bunăoară, 
procentul de refolosire a aces
tora a crescut de la 37,5 la sută, 
cit era la jumătatea anului tre

cut, Ta 50 la sută în prezent, 
urmînd ca pe platforma din Su
ceava a combinatului, pină la 
finele anului curent, toate de
șeurile să primească o destina
ție industrială.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

l/n spectacol reușit și cîteva 
probleme deschise

Anul 1974 a înregistrat 
momente de vîrf în ce pri
vește înscrierea în reper
torii și prezentarea unor 
lucrări originale ale com
pozitorilor noștri. Fără în
doială, nu este vorba de o 
campanie, de o acțiune 
conjuncturală, căci atenția 
acordată muzicii românești 
a fost continuă și ultimele 
două stagiuni apar ca o de
monstrație firească, ca un 
salt și ca un moment de 
vîrf. Este, un cîștig ce tre
buie, desigur, menținut și 
pe viitor. Astfel, se pun 
premisele apariției unor 
noi lucrări, în genuri și 
stiluri variate, crește inte
resul publicului pentru ele 
și, implicit, sporește efi
ciența estetică, ideologică 
și etică a creației noi. îm
bogățirea patrimoniului re
pertorial se realizează prin 
două mijloace ; prin abor
darea lucrărilor nou create, 
deci prin înmulțirea numă
rului de premiere și prime 
audiții absolute și, în al 
doilea rînd, prin reluarea 
și preluarea (de către alte 
instituții de spectacole și 
concerte) a celor mai reușite 
lucrări, care s-au impus 
atenției publicului.

Pentru unele genuri — 
îndeosebi pentru operă, o- 
peretă și balet — montări
le noi constituie, totdeauna 
prilejuri de revedere a în
tregii partituri, de operare 
a unor modificări, adao
suri și tăieturi. Am con

statat de curînd foloasele 
unui asemenea procedeu 
urmărind la Constanța un 
spectacol cu opera „Pădu
rea vulturilor" de Tudor 
Jarda, cea mai recentă 
montare dintre cele pe 
care le-a cunoscut de-a 
lungul anilor această operă 
(la Opera Română din 
Cluj-Napoca, Opera de 
Stat din Timișoara și Tea
trul Muzical din Galați).

Muzica, precedată și în
cheiată de cite un moment 
vocal-simfonic imnic, o- 
magiu adus comuniștilor, 
eroilor de acum trei de
cenii, are neîndoielnice 
calități expresive, îndeo
sebi prin melodicitatea de 
esență populară, tratarea 
armonică și, pe alocuri, 
polifonică, pe linia stilisti
că afirmată cu aproape o 
jumătate de veac în urmă

I > ’

Opiera „Pădurea vulturilor" - 
la Teatrul liric din Constanța

Față de prima versiune, 
de acum zece ani, forma 
actuală, în două acte, se 
prezintă mai concentrată, 
cu un evident cîștig în cla
ritate, reliefînd mai preg
nant caracterele, conflictul 
și ideile social-politice ale 
acestuia. Corneliu Rusu 
și Pompiliu Gîlmeanu au 
conceput un libret înche
gat, aducînd în'scenă doar 
șase personaje, suficiente 
pentru a înfățișa — ple- 
cînd de la o întîmplare 
autentică — participarea 
unui grup de patrioți co
muniști la lupta pentru 
eliberarea patriei, adeziu
nea spontană, firească și 
definitivă a unor oameni 
simpli ' și cinstiți la ideile' 
și idealurile de libertate, 
dorința lor de a-și crea o 
viață demnă și fericită.

prin creația lirică a lui 
Sabin V. Drăgoi. Specta
colul a - fost montat de 
către Ion Budoiu, în deco
rurile lui Șerban Jianu, fără 
a releva virtuți regizorale 
deosebite, cu un final care 
contrastează cu modul tra
dițional de prezentare a 
restului acțiunii. Foarte 
bine s-au achitat de roluri
le lor protagoniștii : Ve
ronica Diaconu (sensibilă 
și cu o voce bine lucrată), 
Anatol Covali (tenor vigu
ros), Iosif Buibăș (bas cu 
glas generos și. din punct 
de vedere actoricesc, cel 
mai împlinit din întreaga 
distribuție) și Ștefan Stoi
ca (bariton, poate prea in
flexibil vocal dar foarte 
adecvat rolului). Cu e- 
voluții de mai mică am
ploare, de care s-au achi

tat onest — Bucura Iordă- 
chescu și Radu Popescu. 
Dirijorul Silviu Panțîru a 
condus bine soliștii, corul și 
orchestra (cu precarități de 
sonoritate îndeobște de or
din cantitativ).

Pentru Teatrul liric con- 
stănțean abordarea operei 
„Pădurea vulturilor" este 
un prilej de contact cu o 
muzică de factură mai pu
țin obișnuită în raport cu 
repertoriul său curent, iar 
pentru publicul local o do
vadă a potentelor sporite 
ale colectivului. Bineînțeles, 
rămine deschisă problema 
opțiunii între calea preluă
rii unor lucrări deja afir
mate-pe plan national și — 
cea mai spinoasă dar mai 
plină de satisfacții in cazul 
reușitei depline — a conlu
crării cu autorii pentru rea
lizarea de premiere absolu
te. Teatrul liric din Con
stanta a acționat desigur și 
pe această cale („Fetele din 
Murfatlar" de Elly Roman, 
„Nimfa litoralului" de Vio
rel Doboș, „Marinarul visă
tor" de Laurentiu Profeta) 
și nu poate fi, deci, acuzat 
de comoditate. Este însă de 
dorit ca această direcție de 
acțiune, lărgirea repertoriu
lui prin lansarea unor noi 
c-reații românești să cunoas
că un interes și mai sporit 
din partea teatrelor noastre 
lirice ; acest lucru ar con
tribui la stimularea libre- 
tiștilor și compozitorilor, la 
revitalizarea genului.

Petre CODREANU

Ei s-au certat.,. 
El a... falsificat...

— Hotărîrea este nelegală și netemeinică, 
onorată instanță. Este adevărat că, la rugă
mintea lui Gheorghe Niță, subsemnatul am 
antedatat certificatul de garanție al televizo
rului, dar, gîndiți-vă și dv„ la data aceea 
puteam eu să știu că ei o să se certe ? 1

...30 noiembrie 1974. Tribunalul .județean 
Ilfov.

Cu doi ani în urmă, prin decembrie 1972, 
lui Gheorghe Niță din Vasilați, Ilfov, i se 
aprinseseră călcîiele nevoie mare. Drept 
pentru care a invitat-o pe L. B. să locuiască 
de atunci încolo împreună cu el.

Atenți — deși faptul că tinerii uitaseră să 
treacă și pe la Ofițerul Stării Civile le 
„scăpase" —, părinții celor doi s-au oferit 
imediat să-i ajute cu cite ceva : tatăl lui 
G. N. le-a pus la dispoziție locuința ; mama 
lui L. B. — 5 000 lei pentru mobilă. Bani din 
care G. N. a preferat însă să cumpere un 
televizor. Numai că, „îndrăgostit" cum era,

și-a zis că, în „eventualitatea" unei despăr
țiri de L. B., n-ar strica să-i rămînă — așa, 
ca amintire de ....familie" — măcar televi
zorul. Motiv pentru care i-a cerut vînzăto- 
rului — gestionarul Simion Dumitra — să-i 
antedateze certificatul de garanție cu aproa
pe două săptămîni. („Dovadă" că televizo
rul ar fi fost luat, chipurile, din banii lui !). 
'Lucru pe care, acesta, încâlcind legea, l-a 
făcut.

Ce a urmat, nu-i greu de presupus. „Even
tualitatea" la care se gîndise G. N. 
s-a produs. L. B. a dat să-și ia televizorul 
și să se ducă „la mama". Dar i s-a pus in 
față amintitul certificat de garanție. Atunci 
s-a adresat justiției.

Evident, „proba" produsă în fața comple
tului de judecată a căzut, adevărul a ieșit 
la lumină. Pentru falsul comis, Simion Du
mitra, gestionarul incorect, a fost condam
nat la 8 luni închisoare.

— ...Gîndiți-vă și dv„ la data aceea pu
team eu să știu că ei o să se certe ? 1

Firește, nimeni nu poate răspunde afir
mativ unei asemenea întrebări. (Si nici nu 
este nevoie I). Ceea ce trebuie să se știe 
însă întotdeauna șî de către toți este că 
imperativele legii, oricare ar fi ele, tre
buie respectate întocmai.

Altfel, cind doi se ceartă.../

Locul gol
— E liber ?
— Nu !
— Bine, dar pe locul de lingă fereastră nu 

stă nimeni, în plasă nu sînt nici un fel de 
bagaje...

— Am spus nu !
■ Jenat, „intrusul" se retrage,, sub priviri 

ucigătoare. Numai că, la prima stație, din 
compartimentul cu pricina mai coboară încă 

» un călător. Si atunci, pe bună dreptate, ce
tățeanul, care și el a plătit bilet, uită de 
absurdele pretenții ale acestuia și dă iarăși 
să intre...

Replicile se repetă 1 „Ocupantul" nu ce
dează și pace. Vrea să rămînă singur !

...In ziua de 20 octombrie 1974, din perso
nalul 7005 București—Urziceni, din compar- 

, timentul în care se autoproclamase stăpîn 
Constantin Gheorghe, din Urziceni, trei 
persoane au coborît, pe rînd, la trei 
stații diferite. Trei locuri au rămas 
libere. Și, totuși, acesta i-a refuzat lui I.D., 
de trei ori, intrarea în compartiment. în 
ciuda protestelor celor de pe culoar (tre

nul era, în ziua aceea, foarte aglomerat). In 
ciuda citorva intervenții ale celorlalte per
soane din compartiment. Iar pentru ca să 
nu mai fie deranjat în continuare, C.G. i-a 
dat lui I.D. și cîțiva pumni, după care a 
încuiat ușa.

Indignați, cetățenii au chemat conduc
torul, au descuiat ușa și l-au dat pe agre
sor în grija organelor de miliție. La 14 
noiembrie 1974, Constantin Gheorghe a fost 
judecat și condamnat la doi ani închisoare. 
Nu pentru toate cele trei locuri goale „păs
trate" în compartiment, ci pentru unul sin
gur : acela din mentalitatea sa, unde ar fi 
trebuit să.se găsească permanent respectul 
față de semeni.

Din caietul 
grefierului

„Nu înțeleg de ce fiul meu face scandal 
pentru grajdul în cauză ; și nici de ce s-a

adresat tribunalului. Ce dacă i l-am luat 
fără să-i dau, în schimb, nici un ban ; în 
caz că. doamne ferește, mor, cui îi rămine 
grajdul, nu lui ? !“

(Din apărarea lui C. Sima ; sentința civilă 
1615, Judecătoria Giurgiu).

„Este adevărat că subsemnatul, în ziua cu 
pricina, am luat cele 10 gîște ale reclaman
tului, le-am băgaț în curte și le-am închis 
in magazie. Precizez insă că nu am făcut-o 
cu intenția să le însușesc pe nedrept — cum 
greșit au reținut organele de cercetare pe
nală — ci din dorința de a'dormi liniștit, 

. în eventualitatea că giștele mi-ar fi prici
nuit stricăciuni în grădina de zarzavat. In 
acest sens, aduc drept" mărturie faptul că, 
imediat după ce am băgat giștele în maga
zie, am intrat în casă și-am adormit buș
tean".

(Dosar penal 2186/1974, Tribunalul județean 
Ilfov ; fragment din declarația inculpatului).

Titus ANDREI
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Sîmbătă seara, generalul de ar
mată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a plecat la Moscova, unde 
va participa la ședința ordinară a 
Comitetului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La plecare. In Gara de Nord, erau 
prezenți generalul-colonel Ion Co- 
man. prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, generalul-colonel Ste- 
rian Tircă, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de fată N. V. Maslennikov, 
ministru consilier la Ambasada 
U.R.S.S., și colonelul A. F. Musatov, 
atașat militar, aero și naval al 
U.R.S.S. la București.

începerea
La Ministerul Afacerilor Externe 

au avut loc în cursul zilei de sîm
bătă convorbiri oficiale între minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Maco
vescu, și ministrul afacerilor externe 
al Portugaliei, Mario Soares.

în timpul discuțiilor, desfășurate 
Intr-o atmosferă de înțelegere și cor
dialitate, au fost abordate aspecte 
ale relațiilor româno-portugheze, ale 
perspectivelor de dezvoltare a aces
tora, precum și unele problemă in
ternaționale de interes comun.

La convorbiri au participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion • Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Marin Iliescu, 
ambasadorul României la Lisabona, 
funcționari 
Ministerul 
Cooperării 
Din partea 
zenți Magalhaes Cruz, 
director general al Afacerilor Poli
tice din M.A.E. al 'Portugaliei, Să 
Machado, consilier diplomatic, Luis 
Quartin, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Portugaliei la București, Fernando 
Oneto, consilier.

superiori din M.A.E. și 
Comerțului Exterior și 
Economice Internaționale, 
portugheză au fost pre- 

ambasador,

convorbirilor oficiale
Sîmbătă dimineața, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Portu
galia, Mario Soares, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La ceremonie au asistat Silvestru 
Vîrtosu, secretar al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori.

Dl u OFICIAL
Sîmbătă. ministrul afacerilor exter

ne al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, cu soția, a oferit, 
în saloanele hotelului Athenăe Pa
lace, un dineu oficial în onoarea mi
nistrului afacerilor externe al Portu
galiei. Mario Soares, și a doamnei 
Maria de Jesus Soares.

Au participat Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Nicolae 
Mănescu, ministrul energiei electrice, 
Nicolae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți Ma
rin Iliescu, ambasadorul României la 
Lisabona, Luis Quartin. însărcinat cu 
afaceri a.i. al Portugaliei la Bucu
rești, precum și persoanele oficiale

care îl însoțesc pe ministrul Mario 
Soares în vizita in țara noastră.

în cursul dineului, George Maco
vescu și Mario Soares au toastat 
în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Fran
cisco da Costa Gomes, pentru conti
nua dezvoltare a relațiilor dintre 
România și Portugalia, exprimîndu-se 
convingerea că extinderea colabo
rării reciproc avantajoase in diversa 
domenii va contribui Ia întărirea 
prieteniei între cele două țări și po
poare, la cauza păcii, cooperării și 
înțelegerii internaționale.

Evocînd diferite aspecte ale situa
ției internaționale actuale, cei doi 
miniștri au subliniat necesitatea con
tinuării eforturilor pentru instaura
rea în lume a unei noi ordini econo
mice și politice, pentru lichidarea 
subdezvoltării și pentru o colaborare 
pe baze noi între toate statele.

(Agerpres)

parametrilor tehnico-funcționali. în același timp, secretarul general al partidului atrage atenția asupra faptului că această preocupare, privind calitatea produselor livrate, trebuie să fie dublată de calitatea, la fel de înaltă, a asistenței tehnice pe care specialiștii întreprinderii trebuie să o acorde u- nităților beneficiare atît în timpul montării utilajelor, cît și în perioada probelor tehnologice. Infor- mîndu-se despre producția de compresoare în cadrul programului de asimilare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că nevoile e- conomiei impun intensificarea acțiunii de introducere în fabricație a. unei game largi de asemenea utilaje.I înconjurat de . .manifestările de dragoste fierbinte și de bucurie ale oamenilor muncii care lucrează aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun de la colectivul secției. înainte de despărțire, tînărul Petre Marinescu, controlor tehnic de montaj, se apropie de secretarul general al partidului și-i oferă o garoafă roșie, însoțită de un călduros „La mulți ani !“. El exprimă, totodată, satisfacția întregului colectiv pentru faptul că cea dintîi unitate industrială care secretarul general o vizitează în noul an este întreprinderea „23 August". „Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Ceaușescu, că toți muncitorii, în frunte cu comuniștii, vor acționa pentru ca Programul partidului, care este propriul
pe

nostru program, sa fie tradus viață".Un nou moment al vizitei îl reprezintă dialogul purtat în secția de locomotive Diesel. Și aici colectivul întreprinderii bucureștene prezintă o realizare de prestigiu : prototipul locomotivei Diesel electrice de 1 250 C.P., executat la indicația secretarului general al partidului. Dotată cu un motor o- riginal, realizat în întreprinderea „23 August", după o soluție proprie, locomotiva poate transporta o încărcătură mai mare, dezvol- tînd o viteză sporită în comparații cu locomotivele similare realizate pînă acum. Față de locomotivele Diesel hidraulice, aflate în producție, aceasta prezintă, de asemenea, avantajul că oferă posibilități de - . exploatare și întreținere mai . eco- : nomicoase, calități care o fac com-i petitivă pe piața internațională, i Tovarășul Nicolae Ceaușescu este i invitat să urce în cabina de co- l mandă, unde îi sînt prezentate a- , paratele de bord și echipamentele de conducere a locomotivei.! cretarul general al partidului preciază talentul și hărnicia care dă dovadă colectivul acestei secții și recomandă factorilor de răspundere să se îngrijească de asigurarea condițiilor necesare pentru respectarea riguroasă a termenelor de livrare, atît pe piața internă, cît și pe cea externă, precum și a clauzelor contractuale priyind calitatea noului produs.Secretarul general al partidului analizează, apoi. împreună cu pri- l mul secretar al comitetului muni-

Se- a- de

cipal de partid, cu conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, probleme de crearea și amplasarea noi obiective economice de însemnătate pentru viitorul tei ramuri, atît în zona industrială „23 August", cit și în cartierul Militari. Se discută, de asemenea, probleme legate de mai strînsa legătură a învățămîntului cu cercetarea și producția, în scopul realizării unei game mai largi de motoare necesare economiei naționale, precum și exportului.La despărțire, ca de altfel pe întregul traseu al vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu este îndelung ovaționat de muncitorii marii întreprinderi bucureștene, mîndri de a avea din nou în' mijlocul lor pe cel mai iubit fiu al poporului. nostru, secretarul general al partidului, din partea căruia au primit întotdeauna sfaturi și îndemnuri prețioase pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderii și a producției sale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru primirea ce i-a fost rezervată în a- ceastă vizită de lucru, felicită călduros întregul colectiv pentru modul în care a pășit în noul an, adresîndu-i urări de noi succese în 1975, an care încheie un rodnic cincinal, an care prefigurează o etapă și mai importantă pentru mersul înainte al patriei liste pe calea trasată mentele programatice de-al XI-lea Congres al Comunist Român.

legate unor mare aces-

socia- în docu- ale celui Partidului(Agerpres)
Tovarășului ARISTIDES PEREIRA

Secretar general al P.A.I.G.C.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vă adresez dumneavoastră și conducerii P.A.I.G.C. călduroase felicitări, cu prilejul constituirii guvernului de tranziție din Insulele Capului Verde, deplin succes în lupta și activitatea consacrată cuceririi independenței arhipelagului.Asigurîndu-vă de întregul nostru sprijin, îmi exprim, în același timp, convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate militantă dintre partidele și popoarele noastre se vor întări și dezvolta tot mai mult în interesul nostru comun, al luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice Internaționale, pentru pace și înțelegere în lume.

Premiera filmului

„Ștefan cel Mare
/

Vaslui 1475"

Casa de cultură a 
Vaslui a avut loc

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român
Excelenței Sale Sir JOHN ROBERT

Guvernatorul General alAflînd cu tristețe despre pierderile de materiale provocate de ciclonul care transmit, în numele poporului român tră compasiune și condoleanțe pentru
Australiei

KERR

PENTRU RĂSPÎNDIREA 
CUNOȘTINȚELOR 
SOCIAL-POLITICE, 

ȘTIINȚIFICE Șl TEHNICE

DUMINICA 5 IANUARIE
PROGRAMUL 1

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

Daktari — „Fugarii" (I).
10,00 Viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Albufri duminical.
15,00 Magazin sportiv
16.30 Baladă pentru acest pămînt : 

Snagovul.
16,50 Film serial : Viața lui Leo

nardo Da Vinci. Coproducție 
a studiourilor de televiziune 
Italiene șl franceze. Episo
dul II.
Cel mal bun... continuă — 
concurs de cultură generală 
și pregătire multilaterală. 
Dacă doriți să revedeți... vă 
oferim un buchet de melodii 
populare din revelionul TV. 
1001 de seri Șoricelul Roque
fort.
Telejurnal.
Gala desenului animat. Mari
narul Popeye în premieră... 
după 40 de ani.

20,25 Film artistic : „Șapte ani.de 
căsnicie". Cu : Marlin Monroe,' 
Tommy Ewell, Evelin Keyes. 
Regia : Billy Wilder.

22,05 Romanțe.
22.15 Telejurnal ■ Sport.

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

cert extraordinar susținut de 
orchestra simfonică Beetho- 
venhalle — Bonn (R.F.G.).

20,00 Gala maeștrilor.
20,35 Documentar TV : Corespon

dent la Lotru.
21,00 Cîntece de viață lungă.
21,15 Tinerețea unei pasiuni. Re

portaj.
Din lirica universală.
Telerama.

21,30
21,45/
16,00
16,05

16,20

amator. 
— pro-
simplu 

a taine-

LUNI 6 IANUARIE
PROGRAMUL 1
Telex.
Tribuna artistului
Partid al țării mele 
gram de cîntece.
Schiul... nimic mai
(I). Ciclu de învățare 
lor schiului.
Emisiune în limba maghiară. 
Tribuna TV.
1001 de seri : Șoricelul Roque
fort. t
Telejurnal.
Univers științific.
Roman foileton : Umbra Tur
nului. Producție a studiouri
lor de televiziune engleze. 
Episodul „Cerbul alb“.

21,15 Culori pe 120 de corzi. Film 
muzical cu Toni Iordache, 
realizat de Eugen Botez.

21,35 Revista literar-artistică TV. 
24 de ore.

/

16,30
19,00
19,20
19,30
20,00
20,25

22,10

«SPORT • SPORT «SPORT « SPORT * SPORT « SPORT

Campionatul mondial universitar de handbal
IAȘI: România

30-9
Franța compania formației Agronomia Iași, 

iar în principala partidă a zilei se 
vor întîlni selecționatele Poloniei și 
Franței.

9). De menționat că, deși conduși la 
un moment dat cu 15—10, studenții 

, timișoreni au avut un finiș foarte 
bun, reușind un rezultat final de e- 
galitate. Firește,' cel mai așteptat a 
fost meciul dintre echipele Iugosla
viei și Japoniei. Sportivii din țara 
vecină, confirmînd clasa ridicată 
a handbalului iugoslav, au cîș
tigat net cu 32—21 (15—11). S-au 
remarcat toți componenții echipei 
învingătoare, în special frații D. Pa- 
vlovici și A. Pavlovici, care au mar
cat șase și, respectiv, cinci goluri. 
Din formația niponă, care a realizat 
cîteva faze de mare spectacol, dar 
care, din păcate, nu s-a putut des
curca în fața apărării bine organiza
te a echipei iugoslave, s-au remar
cat Gamo, cu șase puncte marcata, 
și Murata, cu patru puncte.

I. DUM1TRIUIAȘI (Prin telefon). — Sala sportu
rilor, din Iași — asemenea celor din 
Galați, Cluj-Napoca și Timișoara — ă 
găzduit ieri primele meciuri ale Cam
pionatului mondial universitar ds 
handbal masculin. Evenimentul reți
ne în mod firesc atenția iubitorilor 
sportului, întrucît majoritatea echipe
lor au în componență jucători de 
certă valoare internațională, protago
niști ai unora dintre cele mai mari 
competiții handbalistice, inclusiv 
campionatele mondiale și jocurile 
olimpice. în această categorie se în
scriu, în special, echipele României, 
Iugoslaviei, Uniunii Sovietice, Polo
niei, Franței, Spaniei și altele.

Aici, la Iași, în fața unui foarte 
numeros public (circa 3 000 specta
tori) și intr-un cadru specific mari
lor întreceri sportive tinerești s-au 
disputat două partide plăcute, antre
nante și — mai ales, în meciul ve
detă — cu numeroase faze de hand
bal de înaltă clasă. Din acest ultim 

. punct, de vedere, ne-am geferiț la 
meciul dintre selecționatele studen
țești ale. României (care deține titlul 
mondial al precedentei ediții) și Fran
ței.

Exceptînd poate începutul partidei, 
cînd scorul s-a menținut strîns, echi
pa noastră a demonstrat o superio
ritate evidentă, practicînd un joc di
namic și manifestînd o mare poftă . 
de a înscrie' goluri. Cu precădere 
i-am evidenția în acest sens, pentru 
precizia șuturilor, pentru aportul lor 
la stabilirea scorului final (30—9) pe 
Birtalan (6 goluri). Odaie (5). pe Cos- 
ma (4) și Drăgăniță (4), ultimii doi 
dînd și un plus de spectaculozitate, 
mult gustată de public, acțiunilor pe 
care le-au fructificat.

Evoluția în ansamblu a handbaliș- 
tilor noștri poate fi apreciată — 
chiar dacă adversarii nu le-au creat 
probleme deosebite — drept de bun 
augur, spofind speranțele tuturor în 
reușita lor deplină la această a Vl-a 
ediție a Campionatului mondial uni
versitar.

Partida din deschidere a revenit — 
destul de ușor, așa cum se și anti
cipa — selecționatei studențești a 

■ Poloniei : 22—9 (12—5). Adversară i-a 
fost echipa locală Agronomia, forma
ție activînd în divizia secundă a 
campionatului nostru. în timpul des
fășurării acestui meci, spectatorii au 
aplaudat reușitele handbaliștilor po
lonezi, jucători înalți, cu o bună teh-, 
nică individuală, șutind puternic și 
precis la poartă.

Astăzi, în ziua a doua a prelimi
nariilor, echipa României va juca în

CLUJ-NAPOCA :
R. F. Germania — Tunisia

16-15
CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 

„Scînteii", Alexandru Mureșan). — 
în primul meci, un rezultat surprin
zător : Universitatea Cluj-Napoca a 
învins cu scorul de 16—15 (7—7) e- 
chipa reprezentativă universitară a 
Cehoslovaciei ! (Amintim că rezul
tatul acestei partide neoficiale nu 
contează în clasamentul grupei).

în al doilea meci, reprezentativa 
universitară a R.F Germania a în
vins cu greutate pe cea a Tunisiei 
cu 16—15 (7—8 1). Tunisienii au lăsat 
o impresie excelentă. Ei au condus 
aproape tot timpul cu două-trei go
luri, iar — în ultima secundă a jo- . . ...... 7cului ! — au ratat o lovitură de la 
metri. «,

TIMIȘOARA : 
Iugoslavia — Japonia 

32-21
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scînteii", Cezar Ioana). — în sala 
„Olimpia" din localitate au început 
ieri întrecerile din cadrul grupei 
preliminare la care participă echipe
le studențești de handbal ale Bul
gariei, Iugoslaviei, Japoniei, precum 
și, neoficial, formația locală Politeh
nica.

în prima partidă s-au întîlnit e- 
chipa reprezentativă studențească a 
R.P. Bulgaria și formația Politehni
ca Timișoara. Scor final 17—17 (11—

GALAȚI: U.R.S.S
27-3

Italia

GALAȚI (Corespondentul „Scîn
teii", Dan Plăieșu). — întrecerile pre
liminare din grupa B a Campiona
tului mondial universitar de handbal 
masculin au debutat ieri prin pro
gramarea a. două meciuri. Cel din
ții. neoficial, dintre echipele Spaniei 
si cea a Clubului sportiv universi
tar Galați s-a încheiat cu victoria 
primei echipe la scorul de 12—10 
(4—5). în meciul vedetă al serii s-au 
întîlnit echipele U.R.S.S. și Italiei. 
Fără să se întrebuințeze prea mult, 
formația studențească sovietică a 
dominat net întreaga partidă. Ita
lienii au depus evidente eforturi 
pentru a ține pasul cu valoroșii lor 
adversari. Scorul final : 27—8 (11—4), 
în favoarea echipei U.R.S.S. Cele 
mai multe goluri le-au înscris : La
gutin (8), Kravțov (5), Găsii și Ma- 
horin (cite 4), pentru echipa sovie
tică, și Dărui (3) și Neuner (2), pen
tru italieni.

PROGRAMUL 2
Telex. 
Avanpremiera săptămfnil.
Film serial : „Legenda Iui 
Stulpner. Producție a televi
ziunii din R.D.G. Episodul V. 

18,45 Tineri interpret de muzică 
populară.

19,95 Bucureștlul — azi.
19,20 1001 de seri : Șoricelul Roque

fort.
19,30 Telejurnal.

Seară de balet : Lacul lebe
delor — 
kovskl.
Telex.
Arta pe 
Ciclu de . . ______
estetică. A ști sâ vezi.
Reîntîlnire cu Charles Azna
vour, Dusty Springfield, Ros
lyn Kind și orchestra con
dusă de Claude Luter. Regia : 
Jean Christophe Averty.

17,30
17,35
17,45

21,15
21,20

de Plotr Ulei Ceai-

înțelesul tuturor. 
Inițiere șl educație

atletism: llie Floroiu, învingător la Sao Paulo
s-au situat francezul Jean Paul Go
mez — 30’00”8/10, brazilianul Elol 
Scheleder — 30’02”4/10, columbianul 
Santiago Baron — 30’42”8/10 și ma
ghiarul Ferenk Szekeres— 30’56”6/10.

Proba de 5 000 m a revenit me
xicanului Luis Hernandez Morales cu 
13’58”8/10. iar belgianul Leon Shots 
a cîștigat cursa de 1 500 m cu timpul 
de 3’51”3/10. Cunoscutul fondist fin
landez Tapio Kantanen și-a adjude
cat victoria în proba de 3 000 m ob
stacole. în care a realizat timpul de 
8’51”8/10.

La Sao Paulo s-a desfășurat un 
concurs internațional de atletism, la 
startul căruia au fost prezenți ma
joritatea participanților la tradițio
nalul cros disputat în noaptea de 
Anul nou.

Un frumos succes a repurtat atle
tul român llie Floroiu, care a ter
minat învingător în proba de 10 000 
m. cu timpul de 29’39”4/10. Sporti
vul român a dominat autoritar cursa, 
întrecîndu-1 cu aproape șase secun
de pe cel de-al doilea clasat, ita
lianul Giuseppe Cindolo, cronometrat 
în 29’45”2/10. Pe locurile următoare

21,40
Ieri seara, la 

sindicatelor din 
spectacolul de gală cu filmul „Ștefan 
cel Mare — Vaslui 1475", o produc
ție a Casei de filme 5, la a cărei 
realizare o contribuție deosebită și-au 
adus-o oamenii din întreprinde
rile vasluiene și țăranii cooperatori 
din județ. La premieră au participat 
realizatorii filmului : scenaristul 
Constantin Mitru, regizorul Mircea 
Drăgan, operatorul de imagine Mircea 
Mladin, actorii Gheorghe Cozorici 
— interpretul lui Ștefan cel Mare, 
Ioana Drăgan, Lucia Rîpeanu, Ștefan 
Velinciuc și alții. La premiera noului 
film românesc au fost prezenți to
varășul Gheorghe Tănase, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., președintele consi
liului popular județean, ceilalți mem
bri ai biroului comitetului județean 
de partid, numeroși locuitori ai ora
șului. (C. LălucD.

sudul țării s-a semnalat ceață. In Bucu
rești : Vremea s-a menținut relativ 
caldă, cu cerul mai mult senin. Vîn
tul a suflat în general slab. Tempera
tura maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
7 și 8 ianuarie. In țară : După o încăl
zire de scurtă durată, vremea se va 
răci, începînd din nordul țării. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros in nord 
șl est, unde va ninge temporar. In 
rest, ninsori izolate. Vîntul va sufla 
potrivit, predomlnînd din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 10 și zero grade, Iar 
cele maxime între minus 5 și plus 5 
grade. La începutul Intervalului se va 
produce ceață locală în sudul și vestul 
țării. In București : După o încălzire 
de scurtă durată, vremea se va răci 
ușor. Cerul va fi temporar noros. Va 
ninge slab. Vînt potrivit. Temperatura 
va scădea ușor în ultimele zile. La în
ceputul Intervalului se va produce cea
ță dimineața șl seara.

: î®®• v' 771—...
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R. D. GERMANAIeri In țară : Vremea s-a menținut 
călduroasă. Cerul a fost variabil, mai 
mult senin In Oltenia, Muntenia și 
Moldovă șl mai mult noros în cele
lalte regiuni. Pe alocuri, în Banat, nor
dul ~ "
nla 
mai 
lat, 
dus . 
la potrivit, 
zona de munte. Temperatura 
la ora 14 oscila intre minus 3 grade la 
Joseni, Oravița, Tirgu-Jiu și Rîmnicu- 
Vîlcea și plus 7 grade la Dorohoi, Bo
toșani și Răuseni. Izolat, în vestul și

„Uriașul de la Nochten"pagubelevieți omenești și abătut asupra Australiei, vă meu personal, sincera noas-s-aȘÎ al familiile celor dispăruți.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

X

respective, sînt susținute de cadre 
didactice din învățămîntul superior 
și specialiști din producție, 
însoțite de un bogat material 
trativ și demonstrații practice, 
zar Ioana)

„PRAHOVA - TRADIȚII 
DE LUPTĂ SI ÎNFĂPTUIRI 

SOCIALISTE"

Crișanel, Maramureș șl Transilva- 
s-au semnalat precipitații slabe, 
ales sub îormă de ninsoare. Izo- 
tn Podișul Transilvaniei s-a pro- 
polet. Vîntul a suflat slab, pînă 

cu unele Intensificări în 
aerului

Din inițiativa organelor locale de 
partid și de stat, la Timișoara a 
fost creat un institut de educație, 
permanentă, formă superioară de 
răspindire în rîndul maselor a cu
noștințelor social-politice, științifice 
și tehnice. Funcționind în cadrul 
Universității populare, cursurile 
institutului — de științe sociale, e- 
lectronică, cosmologie și estetică 
industrială — sînt eșalonate pe du
rata a 4 ani, fiind frecventate de 
muncitori, absolvenți de liceu, teh
nicieni, proiectanți și alte categorii 
de oameni ai muncii din mari uni
tăți industriale și instituții timișo
rene. Expunerile, axate pe cele mai 
recente rezultate ale cercetării ști
ințifice și tehnice din ramurile

Ca în fiecare an, la Săliște, 
din cele mai frumoase comune 
Mârginimea Sibiului, . leagăn 
veche cultură românească, și-au 
dat întîlnire în cadrul manifestări
lor „Junii Săîiștei" — importantă 
competiție a obiceiurilor folclorice 
de iarnă din zonă — peste 1 000 de 
tineri din comunele și satele de la 
poalele munților Cibin — Poiana, 
Jina, Gura Rîului, Orlat, Tilișca, 
Săliște. Pină spre seară, pe ulițele 
din centrul comunei s-a făcut au
zit ecoul plugușorului, al turcii, de 
la Mag, al horelor, sîrbelor și ha- 
țeganelor. (Nicolae Brujan)

La începutul acestei luni a ieșit 
de sub tipar lucrarea monografică 
„Prahova — tradiții de luptă și în
făptuiri socialiste". Editată de sec-„JUNII SĂLIȘTEI

fiind

trecutul de luptă al oamenilor de 
pe meleagurile Prahovei și subli
niază înfăptuirile de astăzi, perspec
tivele județului pe plan economic, 
cultural, social, în lumina Congre
sului al XI-lea al partidului. Noua 
apariție editorială reprezintă un 
îndrumar pentru propagandiști și 
agitatori în actuala campanie elec
torală, pentru activiștii și lucrătorii 
de la cabinetele de partid și din 
așezămintele culturale, pentru ca
drele didactice din învățămîntul li
ceal și profesional. (Constantin Că
prarul .

transfigurate cu meșteșug în ima
gini specifice metaloplastiei. (N. Bă- 
bălău)

PREMIERE TEATRALE
e TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
inclus pe afișul său cea de-a pa- 

„Luna

EXPOZITIE
DE METALOPLASTIE

ția de propagandă' a Comitetului 
județean de partid Prahova și co
misia de răspindire a cunoștințelor 
științifice a Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, car
tea cuprinde un bogat 
cumentar, completat 
hărți, fotografii, care 
dență momentele de

material do- 
cu grafice, 

scot în evi- 
răscruce din

în sala de expoziții a Teatrului 
Național din Craiova a avut loc, 
in aceste zile, vernisajul primei: ex
poziții de metaloplastie realizată la 
Craiova. Lucrările expuse aparțin 
artiștilor amatori Sorin Copăcescu 
și Nataliei Sora. Chipuri și fapte 
de vitejie ale unor ilustre persona
lități istorice, teme folclorice sînt

a
tra premieră a stagiunii : 
dezmoșteniților" de Eugene O’Neill, 
în distribuție : Elisabeta Jar Ro- 
zorea, Eugen Tănase, Eugen Moță- 
țeanu, Iulian Copacea, Ion Vărăn. 
Regia : Mircea Moldovan. Sceno
grafia : Eva Gyorffy.

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MaRE — secția română — 
prezintă în deschiderea stagiunii : 
„între noi doi n-a fost dccît tăcere" 
de Lia Crișan și „Rugul" de Octav 
Măgureanu.

• In ultimele zile din decembrie, 
NAȚIONALUL CRAIOVEAN a 
prezentat cea de-a IlI-a premieră 
a actualei stagiuni cu piesa Iui Mi
hail Sorbul „Patima roșie". Regia : 
Georgeta Tomescu, scenografia : 
Viorel Penișoară.

Șanțuri lungi de ki
lometri și adinei pînă 
la o 
gropi 
nuri 
gerează priveliști 
nare : alături de 
plantații recente 
arbuști și livezi tine
re — așa se înfățișea
ză adesea zonele ex
ploatărilor

sută 
imense, 

aride ce
de metri, 

tere- 
su- 
lu- 
ele. 

de

proprii, iar din aces
tea nu mai puțin de 
92 la sută îl consti
tuie cărbunele brun.

Eforturile ■ pentru 
recuperarea pe scară 
tot mai largă a căr
bunelui brun sînt în
soțite de străduințe 
permanente pentru

într-o

carboni
fere la zi din R._
Germană. Numai in
tr-un singur 
R.D.G. se dislocă 
miliard de metri cubi 
de steril pentru a a- 
duce cărbunele Ia su
prafață. S-a calculat 
că. dacă toată aceas
tă masă ar fi depusă 
pe o suprafață pătra
tă cu latura de un ki
lometru. s-ar ridica o 
piramidă înaltă de 
3 000 metri ! în pla
nurile economice se 
prevede asigurarea Li
nei producții anuale 
de aproape 250 mili
oane de tone de căr
bune brun.

Cărbunele brun 
constituie principala 
sursă energetică a 
R.D.G. în prezent, 74 
la sută din energia 
necesară țării este a- 
coperită din resurse

an.
D.
în 
un

CORESPONDENTA 
DIN BERLIN

perfectionarea tehni
cii de exploatare. Cu 
ani în urmă, la mina 
..Clara" din Welzow, 
care funcționează și 
astăzi, a fost introdus 
pentru prima oară în 
exploatările la zi po
dul transportor pen
tru steril. instalație 
care transporta 1500 
metri, cubi de steril 
pe oră. Dar ceea ce 
pe atunci constituia o 
realizare remarcabi
lă. pare foarte puțin 
în comparație cu per
formanțele tehnice ale 
noilor instalații.

Una dintre acestea 
este podul transpor
tor intrat în funcțiu-

ne în toamna anului 
trecut la Nochten și 
căruia îi trebuie numai 
cinci minute pentru a 
egala ceea ce efectua 
podul „Clara"
oră. De altfel, tot în 
cinci 
torul 
săpa
de ____ _____
„Uriașul de la Noch
ten".
gime 
și cu 
26 500 
cu un 
mandă 
reglează automat, 
funcție de relief, 
grosimea stratului 
descopertare, 
gramînd în mod co
respunzător activita
tea excavatorului.

La realizarea aces
tui agregat au parti
cipat aproape o sută 

A 
în-

minute, excava- 
instalației poate 

un bazin de înot 
mărime medie.
agregat în lun- 
de 60 de metri 

o greutate de 
tone, prevăzut 
sistem de co- 
electronică. se 

în 
de 
de 

pro-

întreorinderi. 
sintetizată 

treaga' experiență a- 
cumulată oină acum 
în acest domeniu, in
stalației calculîn- 
du-i-se o existentă 
menită să depășească 
cu mult bariera anu
lui 2000.

C. VARVARA

ani.de
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Declarația premierului 

Fidel Castro
HAVANA 4 (Agerpres). — Cuba 

sprijină proiectul creării sistemului 
economic latino-american inițiat de 
președinții Mexicului și Venezuelei 
— a declarat premierul Fidel Castro, 
cu prilejul sosirii la Havana, într-o 
vizită oficială de cinci zile, a dele
gației mexicane conduse de Maria 
Esther Zuno de Echeverria. Mențio- 
nînd că noua organizație regională va 
reuni numai statele din America La
tină. premierul cubanez a subliniat 
că țările din zonă trebuie să-și înde
plinească rolul ce le revine pe arena 
internațională, afirmîndu-și suvera
nitatea și independența națională.

Fidel Castro a elogiat apoi politica 
promovată de unele state din zonă în 
spiritul satisfacerii intereselor popoa
relor din regiune, apreciind ca pozi
tive poziția adoptată de Venezuela in 
cadrul reuniunilor Organizației state
lor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) 
și recenta hotărîre privind naționali
zarea industriei fierului. El a remar
cat, de asemenea, poziția constructi
vă a Mexicului în ce privește îm
bunătățirea relațiilor dintre state și 
opoziția față de politica blocurilor.

Salvgardarea libertății 
și apărarea suveranității 

naționale — aspirații 
legitime ale poporului 

mexican
Mesajul președintelui 

Luis Echeverria
CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager

pres). — Mexicul își va continua și 
în 1975 lupta împotriva opresiunii și 
a inechității în relațiile internaționale 
— a declarat președintele Luis E- 
cheverria, în mesajul adresat națiu
nii cu prilejul Anului nou. Salvgar
darea libertății și apărarea suverani
tății naționale, în interiorul țării și 
în afara frontierelor sale, — a spus 
șeful statului — reprezintă aspirații 
legitime ale poporului, pe care gu
vernul mexican s-a străduit să le în
făptuiască în cursul anului care a 
trecut. «.

Referindu-se la Carta drepturilor 
ți obligațiilor economice ale state
lor, recent aprobată de Adunarea 
Generală a O.N.U., președintele me
xican a relevat că ea constituie un 
element deosebit de important pen
tru consolidarea păcii în lume.

ORIENTUL APROPIAT
® Comunicatul conferinței cvadripartite ® Președintele 
Sadat despre activitatea internă și externă a Egiptului

CAIRO 4 (Agerpres). — Sub con
ducerea lui Mahmud Riad, secreta
rul generai al Ligii Arabe, la se
diul acestui organism din Cairo au 
avut loc sîmbătă lucrările con
ferinței ministeriale cvadripartite, 
care a reunit pe reprezentanții 
Egiptului. Siriei. Iordaniei și Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei. 
La dezbateri — organizate în con
formitate cu hoțărîrile Conferinței 
arabe la nivel înalt de la Rabat — 
au participat Zeid Rifai, prim-minis- 
tru și ministrul de externe iordanian, 
Abdel Halim Khaddam, vicepremier 
și ministrul de externe al Siriei. Is
mail Fahmy, ministrul egiptean de 
externe, și Faruk al Kaddumi, șeful 
Departamentului politic al O.E.P.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea conferinței cvadripartite 
se anunță realizarea unui acord asu
pra organizării unor întîlniri bilate
rale între O.E.P., pe de o parte, și 
guvernele iordanian, egiptean și si
rian, pe de altă parte. Un acord a 
fost, de asemenea, realizat în legă
tură cu abținerea de la orice acțiuni 
sau declarații care nu ar contribui 
la dezvoltarea relațiilor între O.E.P. 
și Iordania, precizează comunicatul. 
Participanții la conferința ministeria
lă au decis ca, pe lingă întâlnirile bi
laterale, să fie organizate periodic 
reuniuni cvadripartite; viitoarea con
ferință cvadriparfită va avea loc la 
Damasc, în luna februarie.

Comunicatul afirmă totodată că 
Egiptul, Siria și Iordania și-au reîn
noit sprijinul acordat O.E.P., pentru 
a-i permite îndeplinirea responsabi
lităților sale naționale și internațio
nale.

într-o declarație făcută ziariștilor, 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a arătat că reuniunea 
de la Cairo s-a desfășurat într-o at
mosferă de solidaritate și fraternitate 
și de recunoaștere deplină a respon
sabilităților naționale. El a precizat 
că locul și data întâlnirilor bilaterale 
nu au fost fixate, aceasta fiind lă
sată la latitudinea fiecăreia dintre 
părțile interesate. Mahmud Riad a 
menționat că reuniunile bilaterale 
dintre Iordania și O.E.P. au drept 
scop „coordonarea pozițiilor și solu
ționarea oricăror neînțelegeri".

★
Comentând principalele elemente 

legate de această conferință, coti
dianul egiptean ..Al Ahram" relevă 
că „scopul acesteia nu constă numai 
în adoptarea unor rezoluții, ci. mai 
cu seamă. în realizarea angajamen
telor Iordaniei și O.E.P. de a le pune 
în practică". Rolul reuniunii — se 
arată în articol — este de a înlesni 
elaborarea unei formule acceptabile 
celor două părți, a căror participare 
la conferința de la Geneva pentru 
pace în Orientul Apropiat este in
dispensabilă. Este de dorit ca Ior-

dania și O.E.P.. scrie „Al Ahram", 
să facă totul pentru a deschide o 
nouă pagină în relațiile lor.

CAIRO 4 (Agerpres). — In cadrul 
unei întîlniri cu participanții la lu
crările conferinței „Egiptul pînă în 
anul 2000“, ce se desfășoară la Cairo, 
președintele R. A. Egipt, Anwar Sa
dat, a expus diferite aspecte ale acti
vității interne și internaționale a 
țării sale. Șeful statului egiptean a 
declarat că țara sa nu va accepta re
întoarcerea la o situație care nu este 
„nici de pace, nici de război" și că 
Egiptul va continua eforturile orien
tate spre o reglementare a conflic
tului. •

Abordînd unele probleme de ordin 
intern, Anwar Sadat s-a referit în 
continuare la diferite aspecte ale si
tuației economice actuale și ale re
construcției. El a spus, de asemenea, 
că anul 1975 va fi anul structurării 
instituțiilor constituționale, adăugind 
că în cîteva zile se va încheia acti
vitatea vizînd reorganizarea Uniunii 
Socialiste Arabe.

® o g ® h ®

agențiile

etiopia Poziția Confederației muncitorilor 
față de obiectivele proclamate de noul regim

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 
822 de persoane arestate în Etiopia 
în timpul fostului regim au benefi
ciat de o măsură de clemență din 
partea autorităților de la Addis Abe
ba — a anunțat un purtător de cu- 
vînt al guvernului militar provizo
riu. Dintre acestea, 116 au beneficiat 
de amnistii, celelalte 806 obținînd re
duceri de pedeapsă.

Pe de altă parte, la Palatul Me- 
nelik, din capitala etiopiană, con
tinuă să se afle sub stare de arest 
circa 200 de personalități ale fostului 
regim, reținute de autoritățile mili
tare sub acuzația de a fi comis crime 
politice și grave neglijente în înde
plinirea funcțiilor ce ie fuseseră în
credințate. Procesele intentate aces
tora continuă.

Confederația muncitorilor etiopieni 
(C.E.L.U.), cea mai puternică organi
zație sindicală din țară, și-a mani
festat în mod public sprijinul față 
de Consiliul militar provizoriu pen
tru realizarea obiectivelor pe care și 
le-a propus. Intr-un document dat 
publicității, Centrala sindicală se 
pronunță, totodată, în favoarea sta
bilirii controlului maselor populare 
asupra ramurilor vitale ale industriei, 
a luptei împotriva șomajului și creș
terii prețurilor și subliniază impor
tanța obiectivelor actualului proces 
revoluționar etiopian, care vizează 
lichidarea definitivă a feudalismului 
și exploatării, educarea maselor, pro
movarea culturii și îmbunătățirea re
țelelor sanitare.

G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud 8 dat publi_ 
cității un comunicat în care se a- 
rată că administrația saigoneză a 
încăl&t. în perioada 20—31 decem
brie 1974, de peste 9 000 de ori a- 
cordul privind încetarea focului in 
Vietnamul de sud. Printre gravele 
încălcări sînt citate operațiunile pen
tru ocuparea zonelor eliberate, bom
bardamentele asupra unor centre 
populate aflate în zona controlată de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu.

în zonele eliberate ale 
Camhodgieis_a aflat într’° vi* 
zită oficială de prietenie o delega
ție a Frontului Național de Elibe
rare (F.N.E.) din Vietnamul de sud 
și a G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de Sud. condusă de Huynh Tan 
Phăt. vicepreședinte al Prezidiului, 
secretar general al C.C. al F.N.E.. 
președintele G.R.P. al R.V.S.

Președintele Cubei, Osval_ 
do Dorticos Torrado, l-a primit pe 
Cesare- Bensi, membru al Camerei 
Deputaților a Italiei, președinte al 
Comisiei interguvernamentale de 
colaborare italo-cubaneză. Cu acest 
prilej au fost trecute în revistă 
stadiul actual al evoluției cooperării 
bilaterale și situația economică in
ternațională.

0 declarație a secretaru
lui general al P.C. din Ir
landa, Michael O’Riordan, a fost 
difuzată la Londra. Declarația chea
mă guvernul britanic să elibereze 
fără întârziere toate persoanele de
ținute în Irlanda de Nord — atât 
protestanți, cit și catolici. O aseme
nea măsură, relevă declarația, ar 
reprezenta un important pas înain
te pe calea spre încetarea violenței 
în Ulster și ar contribui la norma
lizarea situației din această provin
cie.

Guvernul italian consideră 
„urgentă și necesară" revizuirea con
cordatului. din 1929 dintre Vatican și 
Italia, relevă agenția „Italia". In con
cepția guvernului italian, scopul re
vizuirii trebuie să fie adaptarea con
cordatului — semnat în perioada fas
cistă — la litera și spiritul Consti
tuției Republicii Italiene.

ACORD LA REUNIUNEA 

LIDERILOR MIȘCĂRILOR 
DE ELIBERARE DIN ANGOLA

LUANDA 4 (Agerpres). — Pre
ședinții celor trei mișcări de elibe
rare națională din Angola — Agos- 
tinho Neto (M.P.L.A.), Roberto Hol
den (F.N.L.A.) și Jonas Savimbi 
(U.N.I.T.A.) — au căzut de acord ca 
fiecare dintre aceste mișcări să de
țină trei portofolii în cadrul guver
nului de tranziție ce va fi format. 
Portugalia urmind să aibă un număr 
de trei sau patru reprezentanți — a 
declarat un purtător de cuvînt al 
U.N.I.T.A., intr-un interviu acordat 
postului de radio angolez.

Liderii celor trei organizații an
goleze de eliberare națională s-au 
reunit, vineri, la Mombasa, în 
Kenya, pentru a defini o poziție co
mună, în perspectiva apropiatelor 
negocieri cu guvernul portughez pri
vind independența Angolei, acest 
dialog urmind să fie inițiat, în prin
cipiu, la 10 ianuarie, pe teritoriul 
Portugaliei.1 Potrivit postului de 
radio angolez, reuniunea de la Mom
basa s-a desfășurat „într-o ambianță 
armonioasă", ea evidențiind „o per
fectă identitate a punctelor de ve
dere exprimate".

Comunicat comun
MOSCOVA 4 (Agerpres). — In co

municatul privind vizita oficială e- 
fectuată in U.R.S.S. de Mario Soares, 
ministrul de externe al Portugaliei, 
și convorbirile acestuia cu Andrei 
Gromiko, ministrul de externe al U- 
niunii Sovietice, se relevă că părțile 
au dat o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute pe calea destinderii în Eu
ropa și în alte zone și și-au exprimat 
hotărirea de a contribui prin toate 
mijloacele la adîncirea acestui pro
ces, pentru a-1 face ireversibil. Cele 
două părți au subliniat marea impor
tanță a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și, exprimîn- 
du-și satisfacția față de progresul

sovieto-pcrtughez
substanțial obținut în etapa a doua, 
de la Geneva, a conferinței, și-au 
declarat intenția de a face tot ce de
pinde de ele pentru organizarea eta
pei a treia și semnarea documente
lor finale la nivel înalt.

. Ministrul de externe portughez a 
informat partea sovietică despre mă
surile întreprinse de guvernul său în 
direcția decolonizării teritoriilor ad
ministrate încă de Portugalia.

U.R.S.S. și Portugalia s-au pronun
țat pentru respectarea fermă a Car
tei O.N.U., pentru îndeplinirea de că
tre această organizație a rolului de 
instrument eficient al întăririi păcii 
și securității.

Bj PRETUTINDENI

Surinamul pe calea dobîndirii 
independentei depline

HAGA 4 (Agerpres). — O delega
ție guvernamentală olandeză va vi
zita, la sfîrșitul acestei luni, Surina
mul (fosta Guyana olandeză), pen
tru a participa la prima rundă de 
convorbiri cu reprezentanții admi
nistrației locale, in vederea acordării 
independenței depline a teritoriului.

Anunțînd această vizită, primul 
ministru olandez, Joop den Uyl, a

precizat că din delegația țării sale 
vor face parte și doi membri ai ca
binetului.

Surinamul — teritoriu situat pe 
coasta nord-estică a Americii de 
Sud — are, în prezent, un statut de 
semiindependență, în cadrul regatu
lui Olandei, urmînd să își dobîn- 
dească independența deplină la 1 ia
nuarie 1976.

de presă transmit:
Convorbiri

dsse. La Pekin
chino-olan-

au avut loc, sim-
bătă. convorbiri între Ciao Kuan- 
hua. ministrul de externe al R. P. 
Chineze, și Max van der Stoel, mi
nistru de externe al Olandei, aflat 
intr-o vizită oficială în capitala chi
neză.

Conflictele sociale din
Spania cunosc o întețire în ulti
ma săptămînă. La Barcelona, circa
7 300 de muncitori de la între
prinderea „SEAT" au încetat lu
crul pentru a-și exprima dezacor
dul fată de propunerile conducerii 
uzinei privind condițiile de reînnoi
re a contractului de muncă. Greve, 
la care au participat 7 000 de mun
citori de la diverse întreprinderi, au 
avut loc în Navarra, în timp ce în 
Asturia. mai multe sute de mineri 
de la „Cuenca del Nalon" au între
rupt lucrul de cîteva zile.

Consiliul de Stat al Re
publicii Guineea-Bissau 8 
hotărît fixarea limitei apelor terito
riale ale tării la 150 mile marine — 
se anunță într-un comunicat oficial 
difuzat la Bissau. Comunicatul pre
cizează că s-a hotărit, de asemenea, 
aplicarea unor măsuri împotriva 
pescuitului clandestin practicat de 
nave' străine în apele teritoriale ale 
Guineei-Bissau.

La Ambasada Venezuelei 
din Santiago de Chile 6 8 
refugiat vineri un grup de 30 de per
soane — membri ai Partidului Co
munist, Mișcării de Stânga Revoluțio
nare și Partidului Socialist din Chi
le — cerînd azil politic — se arată 
într-o declarație a ministrului ve- 
nezuelean de externe, Efrain Schacht 
Aristeguieta. Guvernul venezuelean 
va insista pe lingă autoritățile chili
ene pentru a li se permite refugiați- 
lor să părăsească țara — a declarat 
Aristeguieta.

în POSH 8 *ost constituitâ Co~ 
misia națională a femeilor, organism 
care urmărește organizarea partici
pării unui sector vast al populației 
țării la programul complex de trans
formări elaborat de guvern.

LONDRA

De la „horoscoape11 la prognoze...
în presa britanică 

se puteau întâlni ade
sea, la început de an 
nou. diferite „horo
scoape" privind viito
rul în noul an ; en
glezii le acceptau, nu 
atît din superstiție, 
cît din tradiționalul 
umor sec britanic. A- 
cum însă locul aces
tor amuzamente l-au 
luat alte preziceri. A- 
tenția cercurilor poli
tice și de presă din 
Marea Britanie conti
nuă să fie concentra
tă, la acest început 
de an. asupra proble
maticii economico-so- 
ciale. Semnificative 
sînt. în acest sens, o 
serie de aprecieri și 
comentarii publicate 
de presa londoneză. 
..GUARDIAN", de pil
dă. relevă că. în anul 
ce s-a sfîrșit. „pro
ducția industrială a 
continuat .să scadă, 
fiind cu 2 la sută sub 
nivelul producției din 
ultima parte a anului 
1973". La rîndul său, 
„TIMES" subliniază 
că „toate preturile 
cresc mai repede de- 
cit oricînd înainte în 
timp de pace", și că 
se înregistrează „o 
înaltă rată a infla
ției", că „lira sterlină

PARIS

se devalorizează trep
tat dar sigur" și că 
„deficitul balanței de 
plăti a atins un nivel 
record". Toate aces
tea, arăta și „FINAN
CIAL TIMES", duc la 
o „vizibilă reducere a 
standardului de via
ță". In ceea ce pri
vește situația din sec
torul social, „DAILY 
TELEGRAPH" prono- 
stichează că într-un 
viitor apropiat „va fi 
depășită cifra de un 
milion de șomeri".

Demne de reținut 
sînt și considerațiile 
presei în legătură cu 
terapeutica cuvenită. 
Așa. de pildă. ..LA
BOUR WEEKLY" 
privește acțiunile în
treprinse pînă în pre
zent de guvern ca 
simple „paliative", in
sistând ca guvernul 
„să urgenteze progra
mul de extindere a 
controlului statului în 
economie și de, națio
nalizare a unor noi și 
importante sectoare 
industriale". . In a- 
ceeași direcție se pro
nunță marile centrale 
sindicale, ceea ce de
termină ziarul ..Times" 
să aprecieze că „na
ționalizarea industriei 
aeronautice, a indus-

triei de construcții 
navale, ca și a aceleia 
de motoare pentru 
nave va avea loc pro
babil curînd". De a- 
semenea. se așteaptă 
naționalizarea tere
nurilor destinate con
strucțiilor. ca și pre
luarea de către stat a 
altor importante uni
tăți economice. „A- 
cestea sînt măsuri ab
solut necesare", scrie 
„MORNING STAR", 
apreciind că dificultă
țile prezente, pe lin
gă cauzele de ordin 
extern, cum ar fi pe
nuria de energie, creș
terea preturilor .ma
teriilor prime etc., 
sînt legate, in bună 
măsură, și de rezis
tenta surdă a acelor 
sectoare ale indus
triei deținute de ca
pitalul particular, care 
doresc „să împiedice 
programul guvernu
lui".

în acest context, 
comentatorii politici 
consideră că viitoarea 
sesiune parlamentară 
care începe la 13 ia
nuarie ar putea adu
ce unele clarificări 
mult așteptate de opi
nia publică britanică.

N. PLOPEANU

reflectă preocuparea 
generală pentru econo
misirea energiei, zia
rele franceze sublinia
ză, pe de altă parte, 
că sfîrșitul anului a 
impus unor largi cate
gorii de muncitori „va
canțe" involuntare, 
forțate — cîtuși de pu
țin plăcute. Conform 
constatărilor făcute de 
principalele centrale 
sindicale, aproape 
160 000 de muncitori 
din industria automo
bilului \-au văzut în 
situația de a nu avea 
de lucru între două și 
opt zile în ultima de
cadă a anului 1974. Po
trivit acelorași surse, 
din cei 2.5 milioane de 
muncitori care lucrea-

ză în industria meta
lurgică, aproximativ 
500 000 de persoane au 
fost constrinse la șo
maj parțial la sfîrși
tul anului 1974. în vre
me ce în ramura tex
tilă proporția acestora 
a atins nu mai puțin 
de 80 la sută din efec
tiv. Intr-un alt sector, 
cel al lucrărilor pu
blice, în 1974 s-au în
registrat 2 800 de fali
mente, așa incît zeci 
de mii de muncitori 
constructori au deve
nit șomeri.

Aceste „concedii for
țate" ilustrează feno
menele de criză care 
s-au resimțit cu putere 
în ultimul an în prin
cipalele sectoare eco-

nomice ale tării. Afec
tând largi pături ale 
populației, zilele de 
șomaj partial reduc 
cișțigurile, și așa de
teriorate de ritmul ra
pid al inflației. După 
cum remarcă „Le 
Monde", „o vie îngri
jorare umbrește viito
rul acestor sute de mii 
de muncitori".

Așadar, la pomul de 
iarnă numeroase fa
milii au găsit „ca
douri" neplăcute, noul 
an adăugind noi incer
titudini și neliniști 
celui încheiat.

Paul
DIACONESCU

@ @

trecut, o manifestație la Durban, în 
favoarea Frontului de Eliberare din 
Mozambic, cu prilejul semnării acor
dului de la Lusaka dintre reprezen
tanții FRELIMO și ai guvernului 
portughez cu privire la indepen
dența Mozambicului.

LIMA

Primul drum al țițeiului din selva

Fără ghirlande luminoase
Pentru prima oară 

după multi ani. faimo
sul bulevard Champs- 
Elysees din Paris n-a 
mai fost împodobit cu

tradiționalele ghirlan
de luminoase. Străzile 
comerciale, ca și vitri
nele marilor magazi
ne au devenit mai so-

bre. fără a mai fi în
văluite în obișnuita 
feerie de sfîrșit de an.

Comentând aceste 
imagini inedite, care

în ultimele zile ale 
anului scurs. în regiu
nea de junglă Trompe- 
teros a avut loc un e- 
veniment deosebit : un 
convoi de vase petro
liere, cu o încărcătură 
de 7 000 de barili, a 
pornit spre portul a- 
mazpnic Manaus din 
Brazilia, cu primul 
transport de țiței din 
selva (jungla peruană) 
destinat exportului.

Petrolul din junglă, 
aflat în faza de în
ceput a valorificării 
sale, este una din prin
cipalele resurse poten
țiale ale dezvoltării e- 
conomice a tării. Eve
nimentul marcat de 
expedierea spre Bra
zilia a primului lot de 
„aur negru" din junglă ' 
a fost, într-un fel. si
milar momentelor e- 
moțlonante \ trăite în 
urmă cu aproape trei 
ani. ci'nd la Lima a so
sit o sticlă cu țiței

viscos din selvă. pri
ma mostră a zăcămin
telor depistate în zona 
de la confluenta nuri
lor Corrientes și Ti
gre. De aici, din aceas
tă zonă, împînzită, in
tre timp, cu sonde, se 
deschid noile drumuri 
ale petrolului peruan. 
Principalul său traseu 
va fi jalonat de marea 
conductă nord-perua- 
nă, actualmente în 
construcție, care va 
lega centrele de pro
ducție din Amazonia 
cu coasta. Pînă atunci 
se va folosijntens ca
lea fluvială a Amazoa
nelor inaugurată la 
sfîrșitul anului trecut.

Exploatarea și trans- 
• portul petrolului din 
junglă — sursă impor
tantă de venituri — 
implică învingerea 
multor dificultăți. A- 
ceste operațiuni soli
cită tancuri și cisterne 
speciale, amplificarea

parcului de remorche
re. Aceste probleme 
sînt însă soluționate cu 
succes cu ajutorul ce
lorlalte sectoare eco
nomice ale țării.. Așa, 
de pildă, șantierele 
navale „Metal empre- 
sa“ din Callao au con
struit un remorcher cu 
4 500 de cai putere, cea 
mai puternică „loco
motivă" a trenului flu
vial spre Manaus.

In confruntarea per
manentă cu obstacole
le pe care le ridică na
tura acestei zone, pri
mul traseu prin jun
glă al petrolului a fost 
deschis prin eroismul 
cotidian al muncitoru
lui peruan, conștient 
că prin valorificarea 
acestei bogății tara va 
urca noi trepte ale 
progresului economi- 
co-social.

Eugen POP

Din necesități de econo
misire a hîrtiei. Ziarele p01°* 
neze „Trybuna Ludu" și „Zycie 
Warszawy" au anunțat că, de 
la 1 ianuarie, își reduc numă
rul aparițiilor săptămînale la șase, 
față de șapte cite erau pînă în 
prezent. Această schimbare — după 
cum au anunțat ziarele respec
tive — a fost dictată de necesi
tatea economisirii hîrtiei.

Autoritățile birmaneze 
au eliberat încă 400 de persoane, a- 
restate în urma manifestațiilor ce 
au avut loc la Rangoon, la 11 decem
brie. Numărul persoanelor care au 
beneficiat de clemența guvernului 
se ridică la peste o mie.

Arestări samavolnice în 
Republica Sud-Africană. 40 
de persoane, în majoritate de culoare, 
sint deținute fără judecată de poliția 
sud-africană, de peste trei luni — in
formează agenția France Presse. Se 
precizează că cea mai mare parte 
dintre deținuți au încercat să orga
nizeze, în luna septembrie, anul

Prințul Sutanuvong, pre_ 
ședințele Consiliului Politic de Coa
liție Națională din Laos, a primit, 
recent, la sediul consiliului, un grup 
de militari cu funcții de conducere 
ai părții de la Vientiane. Cu acest 
prilej, prințul Sufanuvong a vorbit 
oaspeților săi despre unele probleme 
privind situația din Laos și aplicarea 
acordului de la Vientiane și a proto
colului aferent acestuia.

în comunicatul comun 
zambiano-britamc, dat pubIi- 
cității la încheierea vizitei la Lu
saka a ministrului de externe bri
tanic. James Callaghan, care a a- 
vut convorbiri cu omologul său din 
țara-gazdă, Vernon Mwaanga, se, a- 
rată că cele două părți au conve
nit asupra faptului că. în urma re
centelor evoluții intervenite în zonă, 
trebuie continuate eforturile pentru 
a se ajunge la o soluționare a pro
blemei rhodesiene acceptabilă pen
tru poporul Rhodesiei. Sîmbătă di
mineața. Callaghan și-a încheiat con
vorbirile în capitala Botswanei, cea 
de-a doua etapă a turneului său în 
sase state africane.

• CARTEA LA MOS
COVA. 95 18 sută din fami_ 
liile moscovite dispun de bi
blioteci proprii și cumpără a- 
nual, în medie, 25—30 de cărți. 
Corespunzătoare este și frec
vența vizitatorilor în librăriile 
din capitala sovietică. După 
cum a declarat directoarea 
„Casei cărții"/— cea mai mare 

' librărie din U.R.S.S. și Europa
— aici se înregistrează zilnic 
30 000—35 000 de- vizitatori. In 
total, la Moscova se' vind anual 
pînă la 200 milioane de volume
— se arată într-o statistică pu
blicată la sfîrșit de an de presa 
sovietică.

• „DOSARUL AURU
LUI". Consacrîndu-și ultimul 
său număr „dosarului aurului", 
revista NEWSWEEK aduce o 
serie de amănunte interesante. 
Intre altele, subliniindu-se ra
ritatea acestui metal, se arată 
că în întreaga istorie a omeni
rii s-a produs o cantitate totală 
de numai 80 000 tone de aur, 
ceea ce înseamnă mai puțin de
cît capacitatea unui superpetro- 
lier modern (care depășește, 
după cum se știe, 300 000 tone). 
Aproape 90 la sută din această 
cantitate a fost realizată înce- 
pind din 1850. In prezent, circa 
75 la sută din cantitatea produ
să anual este destinată' bijute
riilor. în fine, se arată că în 
ceea ce privește tezaurizarea de 

, către persoanele particulare a
„metalului galben", „campioni" 
sînt francezii. S-a calculat că 
în Franța s-a acumulat in mîini 
particulare o cantitate de 5 000 
tone aur, ceea ce depășește cu 
mult rezervele Băncii Franței 
și a numeroase alte bănci din 
lume.

• PREMIUL CONDI
ȚIEI FIZICE. Asociația atleti
că națională universitară care 
patronează sportul din univer
sitățile americane a decernat 
„Premiul Theodore Roosevelt" 
președintelui S.U.A., Gerald 
Ford. Acest premiu se acordă 
unor personalități americane 
pentru participarea la competi
ții sportive universitare șl pen
tru preocuparea față de menți
nerea condiției fizice — ele
ment care a jucat un rol impor
tant in decursul carierei res
pectivilor oameni. Președintele 
Ford, în trecut o vedetă a fot
balului universitar american, 
este al doilea șef al adminis
trației căruia i-a fost decernată 
această distincție. în 1967, ea a 
mai fost atribuită fostului pre
ședinte Eisenhower.

Agendă economică internațională
S.U.A. Firmele americane con

structoare de automobile au ahun- 
tat că producția anului 1974 s-a si
tuat la cel mai scăzut nivel din ul
timii 12 ani, dacă/ se exceptează a- 
nul 1970 — puternic afectat de gre
ve. Totalul automobilelor ieșite de 
pe porțile uzinelor americane a fost 
de 7 340 373 unități, cu 24 la sută 
sub nivelul-record atins în 1973 
(9 660 819 unități). Declinul este 
considerat cel mai mare după re
cesiunea din 1958. Producția în 
luna decembrie a scăzut într-o pro
porție chiar mai ridicată — cu 31 
la sută — față de aceeași lună a a- 
nului 1973. Concedierile, cuprinzînd 
și pe cele ce urmează a deveni e- 
fective în cursul lunii ianuarie, a- 
fectează 280 000 persoane, cifră re
prezentând 41 la sută din forța de 
muncă din acest sector.

ARABIA SAUDITA. Ministrul 
petrolului al Arabiei Saudite, Ah
med Zaki Al-Yamani, a declarat că 
țara sa ar prefera să scadă în 1975 
prețul petrolului și să-l înghețe 
pentru o perioadă mai îndelungată. 
Ministrul a relevat că Arabia Sau- 
dită este în căutare de investiții pe 
termen lung," în locul tranzacțiilor 
monetare pe termen scurt, în care 
și-a plasat pînă acum cea mai 
mare parte a veniturilor. Yamani a 
subliniat că pentru Arabia Saudită 
obiectivul prioritar este industriali
zarea. In al doilea rînd — a spus 
el — Arabia Saudită dorește să facă 
investiții în industria țărilor occi
dentale dezvoltate. Si, în al treilea 
rînd, se preconizează investiții în 
țările în curs de dezvoltare.

MEXIC. Autoritățile mexicane 
vor investi în acest an 48 milioane 
de dolari în lucrările de prospec
tare și forare a 730 de puțuri pe
trolifere în regiunea de sud-est a 
țării — relevă un comunicat al în
treprinderii de stat „Petroleos Me- 
xicanos" (PEMEX). Chiar din pri
mele săptămîni ale noului an vor 
fi instalate unsprezece olatforme de 
forare submarină în Golful Mexi
cului.

INDIA. Guvernul Indiei a ridicat 
embargoul în comerțul cu Portuga
lia, introdus în anul 1967, intr-o pe
rioadă cînd relațiile dintre cele 
două țări erau deteriorat^ Această 
măsură urmează restabilirii ■ relații
lor diplomatice dintre cele două 
state și recunoașterii de către 
noul guvern portughez a deplinei 
suveranități a Indiei asupra tuturor

fostelor posesiuni coloniale portu
gheze de pe teritoriul'indian.

Ziarul indian „Național Herald" 
precizează că, în curînd, potrivit 
înțelegerii realizate în timpul re
centei vizite în India a ministrului 
portughez al afacerilor externe, 
Mario Soares, vor începe tratative 
la nivelul delegațiilor guvernamen
tale ale celor două state în vederea 
promovării unor relații comerciale 
reciproc avantajoase.

LIBIA. Consiliul Comandamentu
lui Revoluției din Libia a adoptat 
hotărîrea de a introduce un amen
dament la legea petrolieră, potrivit 
căruia Libiei îi revin 65 la sută 
(față de 60 de procente) din bene
ficiile realizate de pe urma extrac
ției petrolului.

GRECIA. Taxele poștale, telefo
nice și de telex au fost majorate 
începînd de la 1 ianuarie a.c. cu 
procente mergînd pînă la 50 la sută. 
Directorul general al Oficiului pen
tru telecomunicații a declarat că ă- 
ceastă majorare a devenit necesară 
pentru acoperirea deficitelor înre
gistrate în acest sector de activita
te, care se ridică la mai multe mi
liarde de drahme.

SPANIA. Deficitul balanței co
merciale a Spaniei cu țările mem
bre ale Pieței comune a atins, în 
primele 11 luni ale anului trecut, 
valoarea de 118 miliarde pesetas. 
Cele mai mari deficite au fost în
registrate în raporturile comerciale 
cu R.F.G., Italia și Franța.

JAPONIA. Guvernul Japoniei a 
acceptat poiectul unui buget preli
minar de 21,288 miliarde yeni pen
tru anul fiscal 1975, ce va incepe la 
1 aprilie. Acesta va fi cu 24,5 la 
sută mai mare decît cel al anului 
fiscal 1974. Programul de investiții 
și împrumuturi fiscale prevede 
9.140 miliarde yeni, cu 15,4 la sută 
mai mult ca în anul precedent. In 
alcătuirea bugetului, accentul a 
fost pus pe combaterea inflației. 
Astfel, se prevede ca cheltuielile 
destinate lucrărilor publice să 
crească cu numai 1,6 la sută (2,886 
miliarde yeni). Multe proiecte, ca 
acelea privind extinderea liniilor 
pe care să circule trenuri de mare 
viteză, construirea unor noi .șosele, 
precum și a podurilor-gigant între 
insulele arhipelagului nipon, au fost 
suspendate în vederea limitării in
flației.

Salariații unei companii editoriale din Stuttgart (R.F.G.) demonstrează îm
potrivă intenției patronatului de a concedia 300 de lucrători

• ACCELERATORUL 
NUCLEAR ÎN SLUJBA 
SĂNĂTĂȚII. Acceleratorul 
nuclear al Laboratorului Fermi, 
din ‘ localitatea americană Ba
tavia (statul Illinois) * urmează 
a fi utilizat în viitor pentru 
tratarea bolnavilor de can
cer. Se are în vedere apli
carea acestui tratament 
cazurile avansate 
mal sint eficiente 
dioterapeutice și 
Neutronii produși 
tor sînt orientați 
în vederea distrugerii acestora 
prin „explozii nucleare" minia
turale. Tratamentul a fost ini
țiat în 1969 la spitalul „Ham
mersmith" din Londra.

în 
în care nu 
metodele ra- 
chirurgicale. 

de accelera- 
spre tumori,.

• 3,3 KILOMETRI SUB 
ELBA. în cadrul unei sărbă
tori populare, joi a fost inau
gurat, la Hamburg, noul tu
nel pe sub Elba — cea mai mare 
construcție de acest gen din 
Europa. Tunelul are o lungime 
de 3,3 kilometri și constituie 
ultima porțiune a principalei 
căi rutiere care leagă Scandi
navia de Europa occidentală. 
Situat la 28 metri sub Elba, el 
este, construit din elemente 
prefabricate din beton, lungi de 
cite 132 metri și cu lățimea de 
49 metri. Construcția tunelului 
a durat șase ani și jumătate și 
a costat peste 500 000 000 mărci. 
Deocamdată, tunelul a fost des
chis pentru pietoni, urmînd ca, 
la 10 ianuarie, să se inaugureze 
și traficul auto prin noul tunel.

• PRIMII CĂRĂBUȘI. 
Europa occidentală — relatează 
ziarul vest-german „Frank
furter Allgemeine" — a cunos
cut cele mai călduroase sărbă
tori de iarnă din ultimele cîte
va decenii. Zăpada, căzută în 
ajunul sărbătorilor în Alpi, s-a 
topit în multe regiuni, provo- 
cînd, pe alocuri, avalanșe. în a- 
propiere de Hamburg, un cetă
țean a găsit in aceste zile pri
mii cărăbuși ai anului 1975, iar 
1a Diisseldorf, anumite specii 
de plante, induse în eroare de 
vreme, au înmugurit... cu cinci 
luni mai devreme.

•„MARTOR" AL 
RĂZBOIULUI DE 30 DE 
ANI. Cel mai falnic molid din 
Europa a căzut sub loviturile 
toporului. Crescut în apropie
rea. localității 'elvețiene Lang- 
nau, el avea o vîrstă apreciată 
la 350 de ani ; înălțimea era de 
57,5 metri și circumferința de 
aproape 5 metri. Molidul — 
după cum scriu ziarele elve
țiene — a fost „martor" al răz
boiului de 30 de ani (1618—1648).

• CICLONUL „TRA- 
CY", care s-a abătut recent 
asupra orașului Darwin din 
nordul Australiei, a provocat 
moartea a 48 de persoane. Po
trivit bilanțului anunțat de au
toritățile australiene, peste 60 
de persoane au fost date dispă
rute, 20 000 din locuitorii orașu
lui au rămas fără locuințe, iar 
pagubele s-au ridicat la circa 
un miliard de dolari.

Peste 1 000 de militari și civili 
participă la operațiile de înde
părtare a dărîmăturilor și la 
redarea în folosință a servicii
lor vitale ale orașului.
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