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PLENARA
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
In ziua de 16 decembrie 1975, sub pre

ședinția tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, au avut loc 
lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La lucrările plenarei au participat mem
brii Comisiei Centrale de Revizie, șefi și 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
unele cadre de conducere din ministere, 
instituții centrale și organizații obștești, 
precum și redactori șefi ai presei centrale.

Plenara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a luat în discuție ur
mătoarele probleme înscrise pe ordinea 
de zi :

— Programul de măsuri pentru conser
varea și dezvoltarea fondului forestier în 
perioada 1976—2010 ;

— Unele probleme privind planul și bu
getul de stat pe anul 1976;

— Unele probleme internaționale.
Pe marginea punctelor înscrise la ordi

nea de zi, vorbitorii și-au exprimat apro
barea față de documentele supuse discu
ției, au făcut unele propuneri de îmbu
nătățire a programului de măsuri pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului fores
tier, precum și în legătură cu buna pregă
tire a planului de stat pe anul 1976.

1. — Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
Programul de măsuri privind conservarea 
și dezvoltarea fondului forestier în pe
rioada 1976-2010.

Prin acest program se stabilesc pentru 
prima dată — în spiritul Directivelor Con
gresului al Xl-lea și al Programului parti
dului — măsuri pe termen lung, într-o con
cepție unitară, în scopul apărării, conser
vării și dezvoltării patrimoniului silvic — 
avuție a întregului popor — valorificării 
sale calitativ superioare în condițiile unei 
exploatări raționale și asigurării refacerii

pădurilor, a protecției mediului înconju
rător, a faunei cinegetice și piscicole.

Programul va fi supus discuției confe
rințelor pe județe ale deputaților consili
ilor populare municipale, orășenești și co
munale și Congresului deputaților con
siliilor populare județene și al președin
ților consiliilor populare, urmînd a fi apoi 
înaintat Marii Adunări Naționale spre le
giferare.

2. — Plenara C.C. al P.C.R. aprobă 
proiectele Planului național unic de dez
voltare economică și socială și Bugetului 
de stat ale Republicii Socialiste România 
pe anul 1976, hotărînd sa fie înaintate 
spre dezbatere și legiferare Marii Adunări 
Naționale.

C.C. al P.C.R., apreciind ca bună con
cepția planului, consideră că prevederile 
pentru anul viitor, cu îmbunătățirile aduse, 
sînt în deplină concordanță cu ritmurile 
și proporțiile prevăzute în Directivele 
Congresului al Xl-lea, cu posibilitățile și 
necesitățile dezvoltării multilaterale a 
economiei noastre și cu tendințele ce se 
manifestă pe plan mondial. Obiectivele 
planului pe anul 1976 asigură în conti
nuare un ritm înalt al dezvoltării econo
mice, proporțiile de ansamblu stabilite 
pentru cincinalul 1976—1980, progresul 
armonios al tuturor județelor, pe baza in
tensificării procesului de industrializare a 
țării, de modernizare a agriculturii, valo
rificarea superioară a resurselor, reduce
rea cheltuielilor materiale, creșterea efi
cienței în toate domeniile de activitate 
creează condiții pentru o tot mai bună 
aprovizionare a populației.

Plenara C.C. al P.C.R. pune în fața or
ganelor și organizațiilor de partid, minis
terelor, centralelor, întreprinderilor, a oa
menilor muncii din industrie și agricultură, 
din celelalte sectoare de activitate sarcina

de a lua toate măsurile pentru încheierea 
la timp a pregătirii tuturor condițiilor ne
cesare realizării planului pe 1976, astfel 
încît din primele zile ale anului întreaga 
activitate economică să se desfășoare la 
nivelul pe care îl impun noile obiective 
ale dezvoltării economico-sociale a țării 
în perioada următoare.

Plenara C.C. ai P.C.R. își manifestă în
crederea că oamenii muncii, în frunte cu 
comuniștii, vor acționa cu toată energia 
pentru a înfăptui și depăși prevederile de 
plan pe 1976, primul an al cincinalului 
viitor, că vor face totul pentru a dezvolta 
succesele de pînă acum și a asigura creș
terea permanentă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nostru popor.

3. — Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a aprobat în 
unanimitate politica externă și activitatea 
internațională desfășurată de partidul și 
statul nostru în perioada care a trecut de 
la Congresul al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român.

Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat în acest 
sens o hotărîre care se dă publicității.

★
Secretarul general al partidului, tovară

șul Nicoiae Ceaușescu, a adresat, cu pri
lejul Noului An 1976, în numele Comite
tului Central, al său personal, organiza
țiilor de partid, comitetelor județene, mu
nicipale, orășenești și comunale, tuturor 
comuniștilor, întregului popor, calde feli
citări pentru marile realizări obținute în 
cincinalul 1971—1975. Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a urat tuturor noi și noi suc
cese, un an cu rezultate cit mai bune în 
înfăptuirea Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, a sarcinilor trasate de Congre
sul al Xl-lea, prosperitate și fericire națiu
nii noastre socialiste. )

HOTĂRÎREA 

tarei CemiteM Central al Partidului Comunist Rumân 
din 1G decembrie 1975 cu privire la 

politica externă a partidului si statului nostru
T Plenara Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român constatâ 
cu deplină satisfacție că desfășura
rea evenimentelor confirmă pe de
plin realismul aprecierilor și orien
tărilor Congresului al Xl-lea al Par
tidului Comunist Român cu privire la 
evoluția vieții Internaționale, |ustețea 
politicii externe desfășurate de par
tidul și statul nostru.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al Xl-lea. Comitetul Cen
tral al partidului, Comitetul Politic 
Executiv, Consiliul de Stat- și guver
nul au acționat în direcția partici
pării active a României șl a Parti
dului Comunist Român la soluționa
rea marilor probleme ale vieții con
temporane, pentru a-și spori contri
buția la instaurarea unor relații noi 
între state, la făurirea unei lumi a 
păcii, colaborării și înțelegerii între 
popoare.

Plenara aprobă activitatea desfă
șurată de partidul șl statul nostru de 
dezvoltare a relațiilor de prietenie șl 
colaborare frățească cu toate țările 
socialiste, de depășire a divergen
țelor și întărire a unității și solidari
tății țărilor socialiste, ceea ce ser
vește cauzei păcii și socialismului în 
întreaga lume, triumfului luptei tutu
ror forțelor antilmperialiste.

Plenara aprobă extinderea relații
lor României cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, cu 
țările care se pronunță pentru o dez
voltare economico-socială indepen
dentă. România, ca țară socialistă șl, 
totodată, ca țară în curs de dezvol

tare, se găsește în mod obiectiv 
alături de aceste țări în lupta pen
tru progres economic și social, pen
tru înlăturarea relațiilor de inechita
te, a politicii imperialiste de domi
nație și dictat, pentru făurirea unei 
noi ordini economice și politice In
ternaționale.

Totodată, plenara aprobă activita
tea desfășurată de România în ve
derea lărgirii relațiilor cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în spiritul co
existenței pașnice.

Plenara Comitetului Central con- v 
stată, cu deosebită satisfacție, că 
principiile egalității în drepturi, ale 
respectării independenței și suvera
nității naționale, ale neamestecului 
în treburile interne, ale nerecurgeril 
la forță și amenințarea cu forța, pe 
care România le promovează cu con
secvență, se afirmă tot mai puternic 
în viața internațională ca singura 
bază a unei păci șl colaborări trai
nice între popoare.

2. Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român aprobă 
pe deplin activitatea desfășurată pe 
plan internațional de Comitetul Po
litic Executiv, de Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România.

Plenara prețuiește în mod deosebit 
activitatea remarcabilă și aportul ho- 
tărîtor al tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președinte 
al Republicii Socialiste România, la 
realizarea cu consecvență a hotărî-

rlior Congresului al Xl-lea cu privire 
la activitatea internațională, spiritul 
novator, revoluționar în abordarea 
problemelor internaționale, înalta 
răspundere față de interesele po
porului român, față de cauza păcii, 
colaborării și socialismului în lume.

Activitatea neobosită desfășurată 
de conducerea partidului, de tova
rășul Nicoiae Ceaușescu pe plan in
ternațional, numeroasele contacte 
politice la nivel înalt, vizitele peste 
hotare sau ale unor înalți oaspeți în 
țara noastră au determinat dezvolta
rea pe multiple planuri a relațiilor 
României cu alte state, a relațiilor 
Partidului Comunist Român cu alte 
partide comuniste, forțe politice re
voluționare, democratice și progre
siste, au dus la creșterea contribu
ției României și a Partidului Comu
nist Român la rezolvarea, în intere
sul tuturor popoarelor, a marilor pro
bleme internaționale contemporane 
Aceste vizite, întîlniri, contacte poli
tice, documentele convenite cu a- 
ceste prilejuri au contribuit la pro
movarea unor noi raporturi între sta
te, bazate pe egalitate și respect, la 
promovarea procesului de destinde
re, la întărirea securității. înțelegerii 
și colaborării între națiuni.

3. Comitetul Central al partidului 
apreciază că încheierea cu succes a 
Conferinței general-europene a con
stituit un moment de Importanță is
torică în viața continentului nostru, 
creînd premisele Instaurării unor re
lații noi în Europa, ale înfăptuirii unui

climat de pace, colaborare șl secu
ritate.

Plenara aprobă cu satisfacție sem
narea de către președintele Republi
cii Socialiste România a Actului fi
nal al Conferinței pentru securitate 
și cooperare, considerînd că acesta 
corespunde intereselor poporului ro
mân, cauzei cooperării șl păcii în 
Europa și în întreaga lume.

Plenara subliniază cu satisfacție 
rolul și activitatea României, alături 
de alte state, în pregătirea, desfășu
rarea și încheierea cu succes a Con
ferinței europene pentru securitate și 
cooperare.

Plenara apreciază că în prezent 
sînt necesare eforturi pentru respec
tarea și transpunerea în viață a pre
vederilor adoptate la Conferința ge- 
neral-europeană. în acest sens, o ce
rință esențială pentru securitatea pe 
continentul nostru o reprezintă înfăp
tuirea dezangajării militare, a redu
cerii bugetelor pentru armată, a li
chidării bazelor militare străine și re
tragerii tuturor trupelor în frontie
rele naționale, a desființării blocuri
lor militare.

Se Impun, după părerea partidului 
nostru, mobilizarea șl intensificarea 
eforturilor maselor populare din Eu
ropa pentru adîncirea noului curs 
spre destindere și colaborare pe 
continentul european, pentru Izolarea 
cercurilor reacționare, pentru Instau
rarea unor raporturi de încredere șl 
securitate, astfel încît fiecare națlu-
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Manuel Pinto da Costa
Primire călduroasă, expresie a sentimentelor de prietenie 
și solidaritate ale poporului român fotă de poporul 

tinărului stat independent

La Invitația tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, marți 
după-amiază au sosit în Capitală, în
tr-o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră, secretarul general al 
Mișcării de Eliberare din Sao Tomă 
și Principe, președintele Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe, 
tovarășul Manuel Pinto da Costa, îm
preună cu tovarășa Amelia da Costa.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde, în aceste 
momente sărbătorești, erau arborata 
drapelele de stat ale celor două țări, 
ce încadrau portretele președinților 
Nicoiae Ceaușescu și Manuel Pinto da 
Costa. Pe mari pancarte erau înscrise 
urările : „Bem venit în Republica So
cialistă România tovarășului Manuel 
Pinto da Costa, secretar general al 
Mișcării de Eliberare din Sao Tomă

și Principe, președintele Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe**, 
„Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Sao Tomă 
și Principe !“.

In întîmpinarea înalților oaspeți au 
venit tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Erau prezenți, de asemenea, tova
rășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Andrei, Ion Ioniță, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale, generali, precum și ambasado
rul țării noastre în Sao' Tome și 
Principe. Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Se aflau de .față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.

La ora 16,35 aeronava a aterizat.
La scara avionului, tovarășul 

Nicoiae Ceaușescu urează un călduros 
bun sosit în țara noastră tovarășului 
Manuel Pinto da Costa, Cei doi con
ducători de partid și de stat își string 
îndelung mîinile.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Amelia da 
Costa se salută cu cordialitate.

Tovarășul Manuel Pinto da Cos
ta prezintă tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu personalitățile care-1 în
soțesc : Leonel Mario d’Alva, mem
bru al Biroului Politic, secretar ge
neral adjunct al Mișcării de Elibe
rare din Sap Tomd și Principe, mi
nistrul afacerilor externe, Carlos 
Dias da Graca, membru al Biroului 
Politic al M.L.S.T.P., ministrul să
nătății și afacerilor sociale, Manuel 
Qugresma Costa, ministrul justiției.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oferit de tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea tovarășului 
Manuel Pinto da Costa și a tovarășei Amelia da Costa
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți, un dineu 
oficial în onoarea secretarului gene
ral al Mișcării de Eliberare din Sao 
Tome și Principe, președintele Repu
blicii Democratice Sao Tome și Prin
cipe, tovarășul Manuel Pinto da Cos
ta, și a tovarășei Amelia da Costa.

Au participat tovarășii Manea Mă
nescu, Ștefan Voi tec, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil

Drăgănescu, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
precum și membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești. Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Au luat parte tovarășii Leonel Ma
rio d’Alva, Carlos Dias da Graca,

Manuel Qugresma Costa, celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
înaltul oaspete în vizita în țara noas
tră.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
președinții Nicoiae Ceaușescu și Ma
nuel Pinto da Costa au rostit toas
turi, care au fost urmărite cu interes 
și subliniate cu aplauze de cei pre- 
zenți.

La încheierea toasturilor au fost 
intonate imnurile de stat ale cdlor 
două țări.

(Agerpres)

Toastul președintelui 
Nicoiae Ceaușescu

Stimate tovarășe președinte,
Tovarășă Amelia da Costa,
Stimați tovarăși și prieteni,
Este o deosebită plăcere pentru mine șl pentru to

varășa mea să vă adresăm dumneavoastră, tovarășe 
președinte și tovarășă Amelia da Costa, un salut 
prietenesc și să vă urăm bun venit. în România și să 
vă simțiți cit mai bine.

Sînt bucuros că vom avea posibilitatea să conti
nuăm convorbirile pe care le-am avut la începutul 
acestui an, acum cîhd țâra dumneavoastră și-a cîști- 
gat pe deplin independența și a trecut la dezvolta
rea sa economico-socială.

Aș dori să folosesc și acest prilej pentru a vă a- 
dresa dumneavoastră și întregului popor din Repu
blica Democratică Sao TomA și Principe cele mai 
calde felicitări și urări de succes pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente, a făuririi unei vieți 
noi. în aceste condiții, fără nici o îndoială că în 
cursul convorbirilor noastre vom identifica împreună 
posibilități de dezvoltare a colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale între țările și popoarele 
noastre — ceea ce corespunde pe deplin intereselor 
ambelor popoare, cît și cauzei generale a progresului 
și păcii în lume.

Veți avea, și de data aceasta, posibilitatea să cu
noașteți unele din realizările poporului român pe 
calea dezvoltării sale economico-sociale, a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Cu atît 
mai mult cu cît, în aceste zile, poporul nostru — care 
a realizat înainte de termen planul cincinal — în
cheie cu succes o activitate de cinci ani și se pregă
tește pentru a trece la înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al Xl-lea al partidului.

în cursul convorbirilor vom face, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra problemelor internaționale 
care preocupă astăzi omenirea. în lume, după cum 
se știe, au loc mari schimbări ; însăși victoria 
poporului din Sao Tome și Principe, ca și victoriile 
celorlalte popoare din Africa, care și-au dobîn-

(Continuare in pag. a IlI-a) l

Toastul președintelui 
Manuel Pinto du Costa

Tovarășe Nicoiae Ceaușescu,
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Tovarăși,
Pentru noi este o mare plăcere să ne aflăm aici, în 

România, pentru că știm că sîntem între prieteni. 
Dacă vizita noastră în România este prima pe care 
o întreprindem în afara continentului african, facem 
această vizită pentru a manifesta mulțumirea noastră 
față de contribuția pe care țările socialiste au adus-o 
cauzei noastre și, înainte de toate, pentru a exprima 
în mod deosebit gratitudinea noastră față de poporul 
român, Partidul Comunist Român, față de guvern, 
pentru ajutorul care ne-a fost acordat în timpul 
îndelungatei noastre lupte împotriva dominației co
loniale portugheze.

în ziua de 12 iulie noi am reușit să cucerim inde
pendența. încă n-am avut ocazia să sărbătorim 
această independență împreună cu poporul român. 
Noi dorim să profităm de vizita noastră pentru a 
sărbători împreună această mare victorie, pe care noi 
nu o considerăm numai a noastră, dar și a poporului 
român. Vizita pe care o facem în România are ca 
obiectiv nu numai de a adresa mulțumiri poporului, 
guvernului și Partidului Comunist Român, dar și de 
a contribui la strîngerea și mai puternică a priete
niei și solidarității care au existat dintotdeauna între 
Partidul Comunist Român și Mișcarea de Eliberare 
din Sao Tome și Principe.

Noi știm că odată cu independența noastră am 
reușit, într-adevăr, să cucerim o mare victorie. Am 
reușit să cîștigăm independența noastră politică ; dar 
sîntem, de asemenea, conștienți de faptul că etapa 
pe care o avem în față de parcurs este destul de 
grea. Nu-i de ajuns să cucerești independența polir 
tică ; este necesar ca pe baza ei să construim, să rea
lizăm aspirațiile pentru care poporul nostru a luptat 
dintotdeauna angajat pe calea eliberării sale.

Sîntem convinși că, așa cum s-a întîmplat și în 
prima etapă, aceea a luptei politice, cînd România a 
fost întotdeauna alături de noi, adueîndu-și contribu-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PRETUTINDENI ÎN TARĂ

Succese de prestigiu îmbogățesc
cronice întrecerii

Produse peste prevederile cincinalului
Prin eforturi susținute și printr-o 

mai bună organizare a producției, 
oamenii muncii din economia fores
tieră și industria materialelor de 
construcții au raportat, după cum 
s-a anunțat, cu 40 de zile înainte 
de termen Îndeplinirea prevederi
lor cincinalului. Calcule recente 
arată că. în acest mod, s-au creat 
posibilități pentru obținerea unei 
producții suplimentare de peste 4 
miliarde lei, adică tot atît cît s-a 
realizat într-un semestru al anului 
1960 și mai mult decît în întregul 
an 1950. între altele, pină la sfirși- 
tul acestui an se vor produce, peste 
prevederile cincinalului, garnituri 
de mobilă cu care s-ar putea mo-

TÎRNĂVENI

bila circa 200 000 de locuințe, 
panouri mari prefabricate din beton 
armat pentru construcția. a 14 800 
apartamente, obiecte sanitare din 
porțelan pentru echiparea a 150 000 
apartamente și plăci de faianță și 
majolică pentru 50 000 apartamente. 
Aceste cantități de produse reali-' 
zate suplimentar vor fi livrate atît 
pe piața internă, cit și la export. 
De altfel, în 1975 se exportă cu 85 
la sută mai multe produse decît in 
1970. Se cuvine menționat și faptul 
că în acest 
peste 330 000 
special cu 
(C. Cârlan).

Au îndeplinit 
planul anual

Modernizarea

cincinal s-au plantat 
hectare de pădure, în 
specii de rășinoase.

unor capacități 
de producție

■ La Combinatul chimic din Tirnă- 
veni au fost încheiate lucrările de 
modernizare a cuptorului nr. 6 de 
carbid. îmbunătățirile aduse con
stau într-o instalație care acoperă 
întregul cuptor, reușindu-se astfel 
să se capteze și să se reutilizeze în 
scopuri productive oxidul de car
bon emanat la faclă. Soluția teh-

nică, elaborată și aplicată de spe
cialiștii sectorului de autoutilare al 
combinatului, contribuie la reduce
rea consumurilor cu 100—150 kg 
cărbune și 25—40, kWh energie ,e- 
lectrică la fiecare tonă de carbid 
fabricată. Modernizări similare vor 
fi realizate și- la celelalte cuptoa
re. (Cornel Pogăceanu).

• Harnicul colectiv al între
prinderii de țevi Roman a ob
ținut un nou și important succes 
în muncă : realizarea cu 16. zile 
mai devreme a planului pe 1975 
la producția globală industrială. 
Au fost astfel create condițiile 
tehnico-materiale pentru ca pină 
la finele acestui an să se obțină 
suplimentar o producție globală, 
industrială în valoare de 100 mi
lioane lei, concretizată în 16 400 
tone țevi din oțel fără sudură. 
Și cimentiștii din Bicaz și-au 
onorat în întregime prevederile 
de plan pe acest an. Ca urmare, 
ei vor livra suplimentar econo
miei naționale 27 000 tone ci
ment, 5 200 tone var și 6 kilo
metri tuburi din azbociment. 
Prin aceasta, realizările peste 
prevederile planului cincinal ale 
colectivului din Bicaz vor ajun
ge la 150 000 tone ciment, can
titate suficientă pentru construi
rea a circa 7 500 
convenționale. (Ion

Echipamente de protecție 
pentru muncitori

Fabrica de confecții din Do- 
rohoi este specializată in pro
ducerea de material de protecție 
pentru lucrătorii din diferite 
sectoare ale economiei naționa
le. Măsurile luate aici in anul 
in curs, pe linia ridicării cali
ficării muncitorilor, a speciali
zării formațiilor de lucru pe a- 
numite produse, înnoirea masi
vă a utilajului, au condus la ob
ținerea unor cantități supli
mentare de salopete, pantaloni 
cu pieptar, mănuși etc., li
vrate bazelor de aproviziona
re din țară pentru muncitorii 
din industria cimentului și a 
sticlei, industria chimică și al
tele. unde normele de protec
ția muncii impun folosirea a- 
cestpra. De menționat este și 
faptul că întregul echipament 
fabricat la Dorohoi. standardi
zat și avizat de Ministerul Mun
cii, se remarcă prin calitatea e- 
xecuției și rezistență la acțiu
nea mediului în care este des
tinat a fi utilizat. (E. Nazarie).

LA UJ.CM-ALBA

apartamente 
Manea).
cu stăruință

Al 30000-lea 
autocamion 

cu motor Diesel

SIGHETU - MARMAȚIEI

Colectivul întreprinderii de auto
camioane din Brașov a înregistrat 
un succes deosebit : livrarea către 
beneficiari a celui de-al 30 000-lea 
autocamion echipat cu motor Die
sel. De la începutul fabricației 
acestui nou produs, constructorii de 
autocamioane din Brașov au reali
zat zece tipuri de autocamioane 
Diesel, într-un număr sporit de 
variante, cu puteri de 135 și 
215 CP și capacități cuprinse între 
8 tone și 19 tone. (Nicolae Mocanu).

A început 
să producă 

fabrica de șuruburi
Pe platforma industrială a mu

nicipiului Sighetu-Marmației a in
trat în producție un nou obiectiv : 
fabrica 
cutării .
lucrări de montaj, prima capaci
tate de producție de 650 tone a 
noii fabrici a putut fi dată in func
țiune înainte de termen de către 
constructori. (Gh. Susa).

de șuruburi. Datorită exe- 
de către beneficiar a unor

• Menținîndu-se 
pe primul Ioc al întrecerii ce se 
desfășoară în bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, colectivul de Ia 
Exploatarea minieră Vulcan a 
obținut în aceste zile un nou 
succes de prestigiu : îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan pe anul 1975. Minerii de 
aici sint hotărîți să extragă pină 
la finele lunii decembrie, peste 
prevederile planului anual, mai 
mult de 70 000 tone cărbune. 
Factorul hotăritor in obținerea 
acestui succes îl constituie reali
zarea — în mod constant — a 
unor randamente superioare în 
abataje. Pe ansamblul minei, ni
velul planificat al productivității 
muncii a fost depășit în acest an 
cu 100 kg cărbune pe post, iar 
beneficiile suplimentare obținu
te în aceeași perioadă s-au ri
dicat Ja peste 4 milioane lei. (Sa
bin lonescu).

Valorificarea 
tradițiilor populare 

meșteșugărești
Uniunea județeană a coopera

tivelor meșteșugărești Alba des
fășoară o susținută activitate 
pentru punerea în valoare a tra
dițiilor meșteșugărești locale, 
preluarea și continuarea acesto
ra în cadrul producției de artico
le de artă populară și artizanat, 
îri această direcție, o experiență 
bogată deține cooperativa mește
șugărească „Moțul" din orașul 
Cîmpeni. Meșterii din cadrul a- 
cestei unități păstrează zestrea 
prețioasă a cioplitorilor în lemn 
și a țesătoarelor de pe Valea 

, Arieșului, ale căror creații sint 
deosebit de apreciate. De curîrid, 
cooperativa din Cîmpeni a reali
zat o colecție care cuprinde peș
te 400 modele de artizanat și 
artă populară. în domeniul pre- 

: lucrării lemnului se remarcă 
diverse modele de donițe, ciubă- 
rașe, sărărițe, putinee etc., pre
cum și țesături. Din cele 80 
articole noi, amintim îndeosebi 
seturile ae șervețele și perinițe, 
de o rară frumusețe.
(St. Dinică).

Rovinari. Realizarea aces
tei a doua etape va aduce 
Rovinarii la o putere to
tală instalată de 1 720 MW, 
aceasta devenind la mijlo
cul cincinalului viitor cea 
mai mare termocentrală 
din tara noastră. Destina
tă să furnizeze in final o 
producție anuală de ener
gie electrică de peste 10 
miliarde kWh, termocen- ' 
trala va contribui sub
stanțial la acoperirea ne
cesarului de energie elec
trică al economiei națio
nale.

CADRE. Odată cu ac
tivitatea constructorilor și 
montorilor de pe șantierul 
Centralei termoelectrice 
de. la Rovinari (aici s-a 
constituit un șantier na
țional al tineretului), a 
fost format viitorul perso
nal de exploatare. Pregă
tirea lui s-a făcut la ter
mocentralele care func
ționează pe bază de căr
bune din sistemul națio
nal. în această privință, 
un rol important a reve
nit termocentralei Craio
va, a cărei experiență de 
pionierat: în domeniul ex
ploatării blocurilor ener
getice de mare putere pe 
bază de lignit prezintă o 
valoare deosebită. Agre
gatele de înaltă tehnicita
te instalate la Rovinari și 
exploatate cu pricepere și 
răspundere permit reali
zarea unor consumuri 
specifice reduse, valori- 
fieîndu-se cu randamente 
bune 
rior
unor 
mari

în primăvara acestui an, 
ultimul din cincinal, siste
mul energetic național a 
ajuns la o putere de 10 000 
MW. De atunci, noi gru-' 
puri energetice au fost 
puse in funcțiune: la 
centralele termoelectrice 
București vest și sud, cite 
un grup de 125 MW, la 
termocentrala din Galați, 
un nou agregat 'de 105 
MW, la hidrocentrala de 
pe Lotru, un hidroagregat 
de 170 MW — aceasta a- 
tingînd capacitatea finală 
de 510 MW. Și iată că 
zilele acestea a avut loc o 
nouă premieră energetică. 
Despre ce este vorba ?.

DEBUT. Evenimentul 
s-a petrecut in ziua de 15 
decembrie, la ora 22,51. A 
fost realizat primul para
le! cu sistemul energetic 
național și a început să 
producă energie electrică 
primul bloc energetic de 
330 MW de la Centrala 
termoelectrică din Rovi
nari. S-au' încununat în 
felul acesta cu succes 
eforturile constructorilor 
și montorilor de pe acest 
mare șantier, ale colecti
velor unor întreprinderi 
constructoare de mașini.

Cu ajutorul unui mi
niatural viror, intîi a 
început învîrtirea rotoru
lui la 41 de turații pe mi
nut. Ajuns apoi la nivelul 
vitezelor productive, de 
3 000 turații pe minut, 
după ore de urmărire 
atentă a funcționării lui, a 
venit clipa debutului pri
mului turboagregat de 330 
MW : acesta a furnizat 
energie electrică.

CONSTRUCȚIA. Vă 
propunem, chiar și pentru 
cîteva momente, să reme-

morăm unele din etapele 
privind construcția acestei 
„citadele a luminii". în 
primăvara anului 1968, la 
Rovinari au început pri
mele lucrări. S-au con
struit cele mai înalte co
șuri de fum din țară — de 
220 metri — la etapa res-

stalațiile electrice, 
ductorii se măsoară 
sute de kilometri.

PERFORMANTE ȘI CA
PACITATE. Construită in 
imediata apropiere a ma
rilor cariere de lignit din 
Oltenia, termocentrala Ro-

Primul bloc energetic 
de 330 MW de la

Centrala termoelectrică
din Rovinari

pectivă; au fost realiza
te turnurile de răcire a 
apei, gigantice labirinturi 
cu geometrie parabolică. 
La întreprinderea „Vul
can" din București s-a fa
bricat cazanul de 
tone abur pe oră al aces
tui bloc energetic, 
dimensiuni sînt 
de sugestive : 92 de metri 
înălțime și o greutate de 
circa 11 000 tone. Au fost 
montate utilajele tehno
logice, turboagregatele, cu 
precizie de micron, iar in-
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LA CIMPINA

institut la dezvoltarea in- 
extractive de țiței și gaze 
noastră. (Constantin Că-

Două 
deosebit

Sesiune științifică

O sesiune științifică jubiliară a a- 
vut loc la Cimpia^ cu pcUejulimjUi- 
niri» a 25 de ani-de-.activitate a Iar 
stitutului de cercetare și proiectare 
tehnologică pentrti îriîfustrTa extracti
vă de țiței și gaze din localitate. Oa
meni de știință, cercetători, specialiști 
din București, Cimpina, Ploiești au 
prezentat comunicări și referate pri
vind geologia platformei continenta
le a Mării Negre, forarea sondelor de 
mare adincime în România, valorifi
carea superioara a gazelor, noi rea
lizări in domeniul transportului hi
drocarburilor. al utilizării raționale a 
combustibililor. Participanțli au ținut 
să sublinieze contribuția importantă 
adusă de 
dustriei 
din țara 
praru). întreprinderea de încâlțâminte „Hușeana", una din cele mai tinere unități industriale ale județului Vaslui

Confruntarea cu propriile rezultate
evidențiază mari rezerve

Concomitent cu sporurile înalte de 
producție și productivitate a muncii, 
cu ridicarea continuă a calității și a 
nivelului tehnic ale produselor, sar
cini importante revin fiecărui colectiv 
de întreprindere, in anul viitor, 
în domeniul diminuării cheltuie
lilor de producție. Reducerea sub
stanțială și stăruitoare a cheltu
ielilor de producție și, îndeosebi, 
a celor materiale reprezintă o 
problemă de însemnătate capitală 
pentru ridicarea eficienței activității 
economice. Pentru aceasta, colectivul 
Întreprinderii „Timpuri noi" din 
București și-a fixat de pe acum o- 
biective mobilizatoare și demonstrea
ză — prin fapte și rezultate concrete 
— că are asigurată o bază solidă de 
pornire în scopul infăptuirii lor.

Succint, iată cîteva date revelatoa
re pentru capacitatea colectivului în
treprinderii de a asigura diminuarea 
sistematică a consumurilor de metal, 
valorificarea superioară a acestuia. în 
primul rînd prin ÎNNOIREA ȘI MO
DERNIZAREA PRODUCȚIEI. Moto
rul Diesel de 110 CP. de pildă, a fost 
înlocuit în fabricația de serie cu mo
torul de 120 CP, iar consumul de me
tal a scăzut de la 24 kg/CP la 8 kg/ 
CP. La motocompresorul 2 MC-5, 
consumul de metal pe unitatea de e- 
fect util este cu 50 la sută mai mic 
decît la vechiul tip MC-4. Și încă un 
exemplu : dacă motorul D-6 se fa
brica cu un consum de metal de 50 
kg/CP, motorul D-4, care l-a înlocuit 
în fabricație, se realizează cu un con
sum de numai 12 kg/CP. Produsele 
respective sînt mai suple, se caracte
rizează prin performanțe tehnico- 
funcționale mai înalte și prin dimi
nuarea consumului de metal se rea
lizează cu cheltuieli de producție mai 
reduse.

— Anul acesta, sarcina de reducere 
a cheltuielilor la 1 000 lei, producție- 
marfă a fost îndeplinită în fiecare 
lună — precizează contabilul șef al 
întreprinderii, Marin Iancu. în trei 
trimestre au fost obținute economii 
însemnate, iar beneficiile suplimen
tare se ridică la 4 milioane lei. Sînt 
asigurate toate condițiile pentru rea
lizarea planului Ia acești indicatori și 
în ultimul trimestru al anului.

— Ce sarcini revin întreprinderii 
in acest domeniu in anul 1976 7

— Deosebit de mobilizatoare. Potri-

vit prevederilor planului, in anul vii
tor cheltuielile la o mie de lei pro- 
ducție-marfă trebuie să fie cu 50 lei 
mai mici față de nivelul atins in 19'5. 
Tocmai de aceea, identificarea moda
lităților practice pentru înfăptuirea 
acestei sarcini economice majore se 
situează acum intre problemele cen
trale ale

Pentru 
metalului 
specifice, 
am prezentat-o : înnoirea și moderni
zarea producției. „în această privință,

activității colectivului, 
valorificarea superioară a 
și diminuarea consumurilor 
o primă direcție de acțiune

reducere a cheltuielilor materiale de 
producție, în ultimul timp au fost 
antrenate forțe numeroase din rîndul 
colectivului. Nu de mult, comitetul 
sindical a organizat o largă dezba
tere cu cadrele tehnice și muncitorii 
specialiști, avînd ca temă diminuarea 
in continuare a consumurilor speci
fice.

— Cu acest prilej s-au formulat nu
meroase propuneri judicioase — ne 
spune vicepreședintele comitetului 
sindical, Ion Petrescu. De pildă, prin 
aplicarea soluției propuse de șeful

0 ANTICIPAȚIE PRIVIND REDUCEREA 
CHELTUIELILOR MATERIALE IN 1976 LA 

Întreprinderea „timpuri noi" din bucurești 
j

aș dori să fac o remarcă — ne spune 
secretarul comitetului de partid din 
unitate. Marin Turcu. Toate produ
sele asimilate în fabricație in acest 
an sint rodul gindirii și efortului 
creator al cadrelor de specialitate, al 
intregului colectiv". în continuare, de 
la ing. Ilina Trandafir am aflat că, 
pentru multe din produsele care vor 
intra in 1976 în fabricația de serie, 
sînt create de pe acum condiții de 
execuție.

O a doua direcție de acțiune pentru 
diminuarea cheltuielilor de producție 
o constituie ÎMBUNĂTĂȚIREA TEH
NOLOGIILOR DE FABRICAȚIE. E- 
conomiile de metal realizate pe a- 
ceastă cale se vor ridica pină la șfîr- 
șitul acestui an la aproape 28 de tone. 
Executarea unor piese prin matrițare 
în loc de forjare, aplicarea unor pro
cedee moderne de croire complexă și 
a forjării de precizie — iată cîteva 
din sursele acestor economii, cîteva 
procedee tehnologice care, in anul 
1976, vor fi larg extinse in întreprin
derea ..Timpuri noi". Deosebit de efi
ciente se anunță a fi fabricarea unor 
repere — carcase de suflantă. ochiuri 
de nivel ș.a. — din material 
și tipizarea unor organe de 
blare.
In scopul depistării unor noi

plastic 
asa in

căi de

secției prelucrări mecanice. Vasile 
Teodorescu, de a se trece de la tur
narea bucșelor de bronz din bare, la 
turnarea individuală cu zgură la mij
loc. pierderile de material sub formă 
de șpan se pot reduce cu 50 la sută. 
Toate sugestiile de valoare au fost în
scrise intr-uri plan de măsuri, cu ter
mene și responsabilități precise, ur- 
mînd să fie traduse în viață prin 
contribuția largă a muncitorilor și 
specialiștilor din secții.

Dezbaterea organizată de comitetul ' 
sindical de la întreprinderea „Tim
puri noi" este demnă de remarcat, 
dar putea da rezultate și mai bune 
dacă se iniția mai din timp. Spunem 
acest lucru ținind seama de marile 
posibilități nevalorificate încă pentru 
diminuarea costurilor de producție, de 
volumul ridicat al rebuturilor care se 
înregistrează în această unitate eco
nomică. Ce-i drept, la unele repere 
— cilindri D 15 și LDE. carterele 
C-10. C-15 și pistoanele S-18 — re
buturile au scăzut în trimestrul doi al 
anului acesta cu 50 la sută față de 
nivelul din primul trimestru. Din pă
cate însă, la alte repere volumul re
buturilor a crescut. Bunăoară. Ia pie
sele turnate din fontă, in trei trimes-: 
tre din acest an, volumul rebuturilor 
a fost mai mare cu 1,6 milioane lei,

comparativ cu cel din aceeași perioa
dă a anului trecut. în luna octombrie/ 
văzind cum evoluează lucrurile, din 
inițiativa comitetului de partid și a 
conducerii întreprinderii, consiliul de 
control muncitoresc din unitate a fă
cut o analiză temeinică a factorilor 
care au generat creșterea rebuturi
lor. S-a elaborat apoi un plan de mă
suri bine gindit, cu responsabilități 
precise in scopul, diminuării rebutu
rilor. Unele din prevederile sale au și 
fost transpuse în practică. Ce mult ar 
fi cîștigat insă colectivul întreprinde
rii pe planul eficienței economice 
dacă și această analiză se efectua mai 
din vreme 1

Acum, în mare măsură. Ia „Timpuri 
noi" din Capitală se cunoaște „strate
gia" diminuării consumurilor de me
tal. a cheltuielilor de producție pen
tru anul viitor. Important este- să se 
tragă toate învățămintele din expe
riența acestui an, să se controleze ri
guros modul de aplicare a măsurilor 
preconizate — nu periodic sau la în
tâmplare, ci permanent șf cu operati
vitate — și să nu se mai aștepte de
pășirea rebuturilor, creșterea lor pen
tru a pune stavilă indisciplinei teh
nologice. pierderilor de metal. Reali- 
zind o reducere mai pronunțată a 
cheltuielilor materiale, colectivul în
treprinderii va asigura o eficiență e- 
conomică superioară, sporindu-și con
tribuția la creșterea venitului na
țional.

Iile ȘTEFAN

vinari a început să pro
ducă energie electrică Ia 
incbputul acestui cincinal. 
Prima etapă, însumind 
două blocuri energetice de 
200 MW fiecare, a marcat 
trecerea la valorificarea, 
pe meleagurile Gorjului, 
a zăcămintelor de. lignit în 
mari capacități de pro
ducție de energie electri
că. Patru blocuri energe
tice de 330 MW fiecare — 
iată ce reprezintă cea 
de-a doua etapă de dez
voltare a termocentralei

combustibilul infe- 
pentru producerea 
cantități tot mai 

de energie electrică.

Ion LAZAR

CURTEA GOSPODARULUI
grădină din marea grădină

de legume a județului
în lumina indicațiilor date de con

ducerea partidului privind îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării popu
lației cu produse alimentare și indus
triale de sezon, pornind de la consta
tările nemijlocite făcute în teren — 
biroul Comitetului județean de partid 
Bihor, împreună cu organele locale
de specialitate au analizat de curînd 
problemele legate de prezența legu
melor și fructelor pe piața bihoreană 
în sezonul de iarnă, stabilind in acest 
sens un cuprinzător plan de mă
suri.

Calculîndu-se evoluția cererii de 
legume timpurii pentru consumul cu
rent, s-a conchis că satisfacerea tu
turor necesităților presupune dubla- 
rea producției. în consecință, unită
ților agricole specializate în culturile 
de legume li se vor alătura nu
meroase alte cooperative și ferme 
agricole cu sarcini precise de plan 
pentru anul 1976. Circa 100 ha în plus 
vor fi destinate exclusiv culturilor de 
ceapă și usturoi verde, spanac, salată, 
ridichi de lună etc.

Un însemnat spor de producție se 
va obține și prin mobilizarea impor
tantelor resurse ale gospodăriilor in
dividuale. în care scop, producătorii 
vor fi sprijiniți direct, punîndu-li-se 
la dispoziție semințe cu răsaduri de 
calitate, peritru utilizarea eficientă, 
rentabilă a loturilor personale. Au de

cîștigat în acest fel, deopotrivă, atît 
producătorii, cît. și consumatorii.

Acestor măsuri menite să contri
buie la sporirea producției li s-au 
adăugat altele, care să asigure rit
micitatea livrărilor și un plus de ca
litate. în primul rînd, se va scurta la 
maximum posibil drumul mărfurilor 
de la producător la piață : întregul 
necesar de legume va fi asigurat de 
unitățile agricole aflate în imediata 
apropiere a Oradiei și a celorlalte

MĂSURI PENTRU 
PREGĂTIREA 

PRODUCȚIE! ANULUI 
VIITOR ÎN JUDEȚUL 

BIHOR

unitățile Trustului întreprinderilor 
agricole de stat din Oradea sînt ex
ceptate de la efortul general la care 
sînt mobilizați toți ceilalți producă
tori din județ ?

— Pentru că (ne spune Liviu Braz
dă, directorul magazinelor sus-amin- 
titului trust), prin planul repartizat 
de Departamentul agriculturii de stat, 
o mare parte din grădinile noastre 
de legume au fost desființate și- 
reînființate la Arad sau în alte jude
țe. Iar in locul lor, Bihorul a fost 
desemnat să cultive 30 ha cu căp
șuni. Sînt mutații de pe urma cărora 
nu au de cîștigat decît... întreprinde
rile de transport, cărora și unii și 
alții le plătim sume destul de mari. 
Noi — ca să ne aprovizionăm cu le
gume ; arădenii — ca să se aprovi
zioneze cu căpșuni. Și uite-așa, 
vizuirea repartizării sarcinilor 
plan ridică artificial prețul de 
ducție 1

Organele județene de specialitate 
ale administrației de stat, comitetele 
executive ale consiliilor populare cot- 
munale, deputății vor trebui să acțio
neze ferm pentru a da viată — în 
spiritul sarcinilor stabilite recent pe 
plan central pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației — măsurilor 
concrete adoptate de biroul județean 
de partid. Organelor locale le revine 
datoria de a mobiliza importantele 
resurse materiale și umane de care 
dispun localitățile bihorene pentru 
valorificarea eficientă a fiecărui me
tru pătrat de teren, pentru ca fie
care curte să devină o grădină, pen
tru ca fiecare gospodar să fie nu nu
mai consumator, ci și producător.

în acest sens trebuie să se acțio
neze peste tot, fără întirziere, fără 
excepție, încă din această iarnă.

re
de 

pro-

VRANCEA

Economii 
suplimentare față 
de angajamente 

în pragul încheierii acestui an 
de producție, colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinde
rile industriale ale județului 
Vrancea înscriu noi realizări în 
întrecerea socialistă. Astfel, pre
ocuparea pentru utțlizarea rațio
nală a materiilor prime și mate
rialelor, a combustibilului și 
energiei electrice s-a concretizat 
in bune rezultate. La acest ca
pitol, angajamentele asumate in 
acest an au fost realizate și de
pășite. S-au economisit pină 
acum 230 tone metal. 510 me
tri cubi material lemnos. 300 
tone ciment, 5 400 000 kilowați- 
oră, 4100 tone combustibil con
vențional. (Dan Drăgulescu).

orașe și centre muncitorești din ju
deț. Pe de altă parte, s-a stabilit 
obligația livrării zilnice, la piață, a 
întregii cantități de legume ' recol
tate, stabilindu-se în acest scop gra
fice ferme de recoltare, transport și 
preluare — obligatorii atît pentru 
producători, cît și pentru unitățile co
merciale. Totodată, planul de măsuri 
prevede interdicția depozitării inter
mediare a produselor. Prin elimina
rea manipulărilor 
evită deprecierea 
asig'ură un plus de 
odată, dezafectarea
suprafețe de teren care astfel vor fi 
suplimentar redate culturii : 58 ha la 
unitățile din raza Intercoopului 
Episcopia Bihorului, 10 ha la C.A.P. 
Salonta, 18 ha în vecinătatea Alejdu- 
lui ș.a.m.d.

Se ridică totuși întrebarea de ce

suplimentare si 
mărfii (deci 
calitate) și, tot- 
unor însemnate

se

1

LA SUCEAVA „Bucovina" în plin sezon
Magazinul universal „Bucovi

na" din Suceava a intrat, de cu- 
rînd. în cel de-al doilea an de 
activitate. în acest răstimp, mo
derna unitate a fost vizitată de 
1,2 milioane cumpărători, desfa
cerile zilnice reprezentind apro
ximativ 40 la sută din valoarea 
mărfurilor industriale vîndute în 
rețeaua de profil a orașului. 
Odată cu sezonul rece, și mai 
ales acum. în ..Luna cadourilor", 
numărul cumpărătorilor a sporit 
considerabil. Magazinul ..Bu

covina" este foarte bine aprovi
zionat, avind legături directe cu 
unitățile furnizoare. Pe zi ce 
trece crește operativitatea des
facerilor. ca urmare a îmbunătă
țirii prezentării noutăților prin 
expuneri in vitrine, anunțuri la 
stația de radioficare. mărirea 
punctelor de desfacere la jucă
rii și podoabe pentru pomul de 
iarnă, demonstrații practice la 
articole de folosință Îndelungată. 
(Gh. Parascan).

Dumitru GAȚA
corespondentul „Scîriteii1

Omul și retortele chimiei imagine din combinatul de la Brazi
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Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

In timpul dineului oficial oferit în onoarea președintelui Manuel Pinto da Costa șl a tovarășei Amelia da Costa

HOTĂRÎREA

Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Toastul președintelui
(Urmare din pag. I)
dit în acest an independența de
plină, sînt o dovadă elocventă a 
acestor profunde schimbări ce se 
produc astăzi în lume, a faptului 
că popoarele își afirmă cu tot mai 
multă putere hotărîrea de a pune 
capăt politicii imperialiste și colo
nialiste, de a deveni pe deplin stă- 
pîne pe bogățiile lor naționale, pe 
destinele proprii,'de a-șî făuri o 
viață nouă, corespunzător năzuin
țelor lor, fără nici un amestec din 
afară.

Sînt, desigur, încă multe proble
me de soluționat. Printre acestea 
sînt și cele legate de lichidarea 
subdezvoltării, de făurirea noii 
ordini economice internaționale. 
Țările noastre sînt deopotrivă in
teresate în promovarea unei poli
tici noi care să asigure triumful 
unor relații de deplină egalitate, de 
respect al independenței și suvera
nității naționale.

In Europa sîntem preocupați să 
înfăptuim în viață documentele 
privind securitatea europeană a- 
doptate la Helsinki.

Omenirea este preocupată de 
înfăptuirea dezarmării, de soluțio
narea problemelor litigioase din
tre state pe calea tratativelor, de 
a face totul ca minunatele cuceriri 
ale științei, ale cunoașterii umane 
să fie puse nu în serviciul politicii 
de înarmare și de dominație, ci în 
serviciul asigurării independenței,

Nicolae Ceausescu
bunăstării și fericirii popoarelor.

România, care prin întreaga sa 
politică acționează ferm pentru a- 
firmarea noilor principii democra
tice în viața internațională, este 
hotărîtă să dezvolte larg relațiile 
de colaborare cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, con
sidered că, în actualele condiții 
internaționale, numai pe această 
cale se poate asigura cu adevărat 
triumful cauzei păcii și colaborării 
în lume.

Avînd convingerea că noua vi
zită a dumneavoastră în România 
va contribui la dezvoltarea puter
nică a relațiilor dintre țările noas
tre — atît pe plan bilateral, cît și 
pe plan internațional — doresc să 
toastez și să urez poporului prie
ten din Sao Tomă și Principe cele 
mai mari succese pe calea dezvol
tării sale economice sociale inde
pendente ;

Să ridicăm acest pahar în sănă
tatea tovarășului Manuel Pinto da 
Costa, a tovarășei Amelia da Cos
ta !

In sănătatea tuturor prietenilor 
și tovarășilor din Sao Tomă și 
Principe ;

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ;

Pentru dezvoltarea puternică a 
relațiilor dintre România și Repu
blica Democratică Sao Tome și 
Principe ;

Pentru pace și colaborare inter
națională ! (Aplauze).

Toastul președintelui Manuel Pinto da
(Urmare din pag. I)

ția la obținerea victoriei, și în cea 
de-a doua etapă vom avea în con
tinuare de partea noastră Româ
nia, în lupta pe care o ducem noi, 
cei din Sao Tome și Principe. A- 
ceasta este lupta noastră, dar și a 
României, a întregii omeniri pro
gresiste.

Sîrttem convinși că în cadrul 
convorbirilor pe care le vom avea 
cu reprezentanții României ne vom 
cunoaște mai bine, că numai cu- 
noscîndu-ne reciproc problemele 
noastre vom crea condiții pentru 
a adopta în comun măsuri, pentru 
a găși soluții viabile.

Ceremonia sosirii 
pe aeroportul Otopeni

(Urmare dîn pag. I)
în continuarea ceremoniei, co

mandantul gărzii militare prezintă 
onorul. Sînt intonate, apoi, imnurile 
de stat ale celor două țări, în timp 
ce sînt trase 21 de salve de salut.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare. Urmează prezenta
rea personalităților române și e 
membrilor corpului diplomatic.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Tovarăși,
Vreau să profit de această oca

zie pentru a mulțumi încă o dată 
poporului român pentru primirea 
călduroasă rezervată delegației 
noastre, pentru a toasta t

în sănătatea dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, tovarășă 
Elena Ceaușescu !

Pentru întărirea cooperării și co
laborării între Republica Socialistă 
România și Republica Democrati
că Sao Tomă și Principe ;

Pentru ca popoarele din întrea
ga lume să-și poată înfăptui idea
lurile lor. (Aplauze).

Numeroși locuitori ai Capitalei 
veniți la aeroport salută cu vii a- 
plauze, cu însuflețire pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Manuel Pinto 
da Costa, aclamă pentru prietenia, 
solidaritatea și colaborarea dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

In această atmosferă însuflețită, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Manuel Pinto da Costa părăsesc 
aeroportul, într-o mașină escortată 
de motocicliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată înalților oaspeți.

(Urmare din pag. I)
ne sâ se afle la adâpost de orice 
amenințare, să-și poată organiza 
viața în mod independent, potrivit 
aspirațiilor și intereselor sale, fără 
nici un amestec din afară.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român hotărăște 
ca partidul și statul nostru să acțio
neze cu aceeași consecvență pen
tru a se asigura continuarea cursului 
destinderii în Europa, pentru a se so
luționa toate problemele litigioase pe 
calea tratativelor, pentru a se aplica 
în viață angajamentul solemn asu
mat la cel mai înalt nivel de către 
statele participante la Conferința de 
la Helsinki.

4. Comitetul Central aprobă întru 
totul Inițiativele și activitatea desfă
șurată de Republica Socialistă Româ
nia pentru lichidarea subdezvoltării, 
a divizării lumii în țări sărace și în 
țări bogate, pentru eliminarea stării 
de înapoiere generate de politica im
perialistă, colonialistă și neocolonia- 
fistă, de relațiile de inechitate dintre 
state.

Plenara relevă importanța deose
bită a Declarației privind „Poziția 
României cu privire la instaurarea 
unei noi ordini eăonomice interna
ționale", difuzată la sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. din acest an.

Plenara aprobă acest document șl 
consideră că el reprezintă o contri
buție de seamă a României socia
liste la rezolvarea uneia dintre cele 
mai acute probleme ale vieții Inter
naționale — problema lichidării sub
dezvoltării — care este strîns legată 
de instaurarea păcii și securității în 
lume.

Plenara stabilește ca România să 
acționeze în continuare cu aceeași 
fermitate, alături de celelalte țări ale 
lumii, pentru construcția unor rapor
turi economice noi între state, pentru 
elaborarea unor soluții care să țină 
seamă de interesele popoarelor, în 
vederea instaurării noii ordini econo
mice internaționale, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

5. Comitetul Central al partidului 
aprobă în unanimitate documentul 
difuzat Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite privind „Po
ziția României în problemele dezar

Industrie modernă la Botoșani: întreprinderea „Electrocontact" Foto : S. Cristian

mării, în primul rînd ale dezarmării 
nucleare, și în instaurarea unei păci 
trainice în lume".

Plenara consideră că înfăptuirea 
dezarmării și în primul rînd a dezar
mării nucleare reprezintă o proble
mă crucială a lumii contemporane, 
în a cărei rezolvare sînt interesate 
toate popoarele, pe umerii cărora a- 
pasă greu cursa înarmărilor, creînd, 
totodată, primejdii mari pentru via
ța și securitatea fiecărei națiuni.

Plenara hotărăște că România să 
acționeze neabătut pentru a se tre
ce la acțiuni practice de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară, și consideră că este de da
toria tuturor forțelor politice înain
tate, a maselor populare ca prin 
acțiuni unite pe scară națională și 
Internațională să impună trecerea 
neîntirziată de la declarații de bune 
intenții la fapte în domeniul dezar
mării.

6. Comitetul Central al partidului 
aprobă în mod unanim documentul 
referitor la: „Poziția României cu 
privire la îmbunătățirea și democra
tizarea activității Organizației Națiu
nilor Unite, la întărirea rolului său 
în realizarea colaborării între toa
te statele, fără deosebire de orîn
duire socială, a unei lumi mai bune 
și mai drepte, a unei păci trainice".

Plenara apreciază că, abordînd 
probleme de deosebită însemnătate 
și actualitate, acest document pro
pune soluții realiste pentru ca ac
tivitatea, structura organizatorică, 
metodele și stilul de muncă ale Or
ganizației Națiunilor Unite să reflec
te mai corespunzător noile realități 
ale lumii contemporane, cerințele 
participării pe bază de egalitate a 
tuturor statelor la rezolvarea pro
blemelor care confruntă omenirea, 
să ofere un cadru corespunzător și 
eficient de soluționare a acestora 
pe baze democratice, să asigure 
promovarea unei politici noi în viața 
internațională.

Plenara hotărăște ca România să 
acționeze în continuare pentru a-și 
aduce contribuția la creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor Unite și 
al altor organisme internaționale ale 
acesteia, să participe activ, împreu
nă cu alte state, la perfecționarea 
activității Organizației Națiunilor U- 
nite în conformitate cu marile sar

cini care stau în fața acestei or
ganizații, cu schimbările și mu
tațiile care au loc pe plan mondial.

7. Plenara exprimă acordul său 
deplin față de activitatea desfășu
rată de partidul nostru pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie, cola
borare și solidaritate cu partidele 
comuniste și muncitorești, de lărgire 
o raporturilor cu partidele socialiste, 
social-democratice, cu partidele de 
guvernămînt, cu mișcările de elibe
rare națională, activitatea consacrată 
întăririi unității tuturor forțelor re
voluționare, progresiste, democratice, 
a întregului front antiimperialist.

Plenara aprobă activitatea desfă
șurată de Comitetul Politic Executiv 
în cadrul acțiunilor de pregătire a 
Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa. Reafirmînd 
poziția exprimată de Congresul al 
Xl-lea, plenara subliniază necesitatea 
ca Partidul Comunist Român să ac
ționeze ca această conferință să 
ducă la realizarea unei unități de tip 
nou, bazată pe independența și drep
tul fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător linia politică proprie, să 
ducă la dezvoltarea colaborării și so
lidarității între partidele și forțele re
voluționare, muncitorești, democrati
ce, progresiste și antiimperialiste.

★
Plenara Comitetului Central expri

mă hotărîrea partidului și statului 
nostru de a milita în continuare cu 
aceeași consecvență pentru transpu
nerea în viață a principiilor și orien
tărilor stabilite de Congresul al Xl- 
lea al partidului în domeniul politicii 
externe și activității internaționale, 
consacrate promovării intereselor po
porului român, ale cauzei păcii, de
mocrației și socialismului.

Acționînd pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România, Partidul Comunist Român, 
Republica Socialistă România își vor 
aduce, totodată, contribuția activă la 
promovarea și afirmarea în viața in
ternațională a unor norme și princi
pii democratice de relații între state, 
la edificarea unei noî ordini econo
mice și politice internaționale, la re
zolvarea, în conformitate cu intere
sele popoarelor, a problemelor ma
jore ale vieții contemporane, la tri
umful cauzei păcii, libertății, inde
pendenței naționale și socialismului.

Reportaj din actualitatea socialistă a țării
Nu puțini sînt, probabil, 

cei ce stăruie în ideea că 
în pădure lucrurile se pe
trec cam așa : silvicultorii 
plantează arborii, veghea
ză la creșterea lor. apoi, Ia 
soroc, îi încredințează fo
restierilor, care îi taie. 
Dacă ar cunoaște însă mai 
îndeaproape viața unei ex
ploatări forestiere, răspun
derea și pasiunea cu care 
muncesc oamenii pădurii, 
și-ar da seama că, atunci 
cind se taie arborii, pădu
rea este ajutată de fapt să 
crească mai mîndră, mai 
falnică, mai sănătoasă și 
dătătoare de sănătate. Re
porterul și-a ales spre ilus
trarea celor afirmate codrii 
Munților Oaș. Mai precis, 
zona de activitate a secto
rului de exploatare fores
tieră BIXAD — cel mai 
greu, și fruntaș, între sec
toarele întreprinderii fo
restiere de exploatare și 
transport Satu-Mare. -

Comunistul Ludovic Bod
nar. șeful sectorului, un om 
îndrăgostit de aceste locuri 
frumoase, cu 35 de ani la 
activul muncii de forestier, 
forestier din tată-n fiu, lu
cra la pădure, cu firizul, 
încă de la 14 ani. Ii place 
adesea să rostească din- 
tr-o mîndrie pe deplin fi
rească : „dacă silvicultorii 
cresc pădurea o singură 
dată, apoi noi, forestierii, o 
creștem nu o dată, ci de 
două ori sau chiar de trei 
ori".

Tîlcul acestor cuvinte ni 
l-a tălmăcit în timpul po
pasurilor pe care le-am fă
cut nu de mult prin cîteva 
zone de lucru ale forestie
rilor oșeni.

— Cu decenii în urmă — 
îmi spune Ludovic Bodnar, 
în timp ce mergeam cu un 
„ARO“ spre parchetul fo
restier „Brada Mare" — 
pădurile Oașului erau bră- 

cuite fără milă. Rămîneau 
în picioare doar exempla
rele crescute strîmb. De la 
naționalizare încoace silvi
cultorii au reîmpădurit mii 
și mii de hectare. O pădu
re însă — cine nu știe 7 — 
are nevoie de 100 de ani ca 
s-ajungă cu adevărat pă
dure. Trebuie neapărat să-i 
dăm pădurii ce e ai ei, și 
anume : dreptul la viață 
lungă și la bătrînețe. Iar

Oamenii vrednici, 
pădurea falnică

cei dinții chemați să ve
gheze ca acest drept-lege 
să fie respectat cu stric
tețe sîntem tocmai noi, cei 
care...... tăiem pădurea". O
tăiem. Dar cum 7

...Iată-ne la unul din de
pozitele primare. Un „ochi" 
mai larg de pădure sub ce
rul liber, unde se colectea
ză arborii „corhăniți" — 
termen care definește ope
rațiile de scos-apropiat, de 
încărcare-descărcare a ar
borelui. pe drumul său de 
la tăiere pînă la sortare. 
Copacii sînt aduși aici, la 
depozit, cu tot cu coroană, 
pentru a fi recuperată în 
întregime, cu mijloace teh
nice moderne, masa lem
noasă a arborelui. Altmin
teri s-ar pierde în propor
ție de cel puțin 15 la sută 
dacă exploatarea s-ar face 
la „cioată", la locul de tă
iere. Remarc că nu sînt ar

bori dintre cei mai de soi, 
ba aș zice că unii dintre 
ei au fost „ochiți" de în
suși... Strîmbă-Lemne, ima
gine care pentru un neini
țiat pare greu de asociat cu 
predestinarea industrială a 
lemnului, cu valorificarea 
lui superioară.

— Evident că nu sînt ar
borii cei mai de soi — ni 
se spune. îi recoltăm pe a- 
ceștia cu bună știință și 

astfel pădurea rămîne cu
rată și „pieptănată" pre
cum parcul, în care arborii 
sănătoși, viguroși, scăpați 
de „strînsoarea" exempla
relor mai nereușite, cresc 
în anii următori ca feți- 
frumoșii din poveste. Asta 
este prima creștere. Pe 
seama recoltării produselor 
accidentale (doborîturi de 
vînt) s-a salvat de la tăie
re, în această zonă fores
tieră, numai în acest an, 
peste 3 000 m.c. de produse 
principale. Deci cîteva 
hectare bune de pădure.

Cît despre. soarta arbori
lor recoltați — industriali
zare sau lemn de foc 7 — 
îl ascultăm mai bine pe 
maistrul parchetului, Mihai 
Scoblea.

— Cu greu ne facem pla
nul la „lemn de foc". îl fa
cem noi pîn-la urmă, că e 
plan, dar îl facem greu, 

pentru că oamenii sucesc- 
răsucesc pe toate părțile 
pînă și cea mai pricăjită 
bucată de arbore, pînă se 
hotărăsc s-o treacă la „lemn 
de foc".

Despre cea de-a doua 
creștere dăruită pădurii a- 
veam să aflu la cîțiva kilo
metri, pe „platforma de 
preindustrializare a lemnu
lui" din Bixad, cea mai 
mare din raza întreprinde

rii forestiere sătmărene. 
Aici, în condiții de totală 
mecanizare, unde cîteva 
zeci de lucrători manuali 
au primit în dreptul mese
riilor lor atributul de me
canici, corhănitori mecanici, 
fasonatori mecanici etc., fo
restierii „platformei de be
ton" preiau ștafeta confec- 
ționerilor din parchete : 
scurtează buștenii trimiși cu 
„bisturiile" forestiere. Din 
aceștia extrag nu mai puțin 
de 10 sortimente, din care 
9 cu destinație de lucru, a- 
dică bune pentru industria
lizare, și abia al zecelea 
sortiment cu destinația 
lemn de foc. Aici, produ
sele secundare și accidenta
le de care au fost „ecarisa- 
te“ pădurile devin, în pro
porție de. 75 la sută și lemn 
pentru furnir, și bușteni 
pentru construcții sau lobde 
pentru P.F.L. Cîndva, pro

porția aceasta o deținea 
„lemnul pentru foc". Aceas
ta este, așadar, a doua creș
tere dăruită indirect pădu
rii aici, pe platformă.

Mai rămînea să aflu și 
taina celei de „a treia creș
teri".

— A treia creștete își are 
și ea specialiștii săi — a- 
flăm de la șeful de sector. 
Aceștia sînt maiștrii fores
tieri Pop loan și loan Lișcă. 
De regulă, ori de cîte ori 
primesc toamna de la in
spectoratul silvic un par
chet de exploatat compact, 
el au obligația să restituie 
terenul despădurit într-un 
an și jumătate. Dar tot 
dînșii reduc termenul pre
dării la... 6—7 luni, grăbiți 
să prindă încă prima... pri
măvară pentru a permite 
silvicultorilor să împădu
rească terenul cu un an mai 
devreme. Așadar, o nouă 
pădure crește mai devreme 
cu un an.

Și totuși, socot eu, poate 
că șeful sectorului' trebuia 
să-mi vorbească și de a pa
tra, și de a cincea creștere 
dăruite pădurii. Sau, poa
te, de și mai multe creșteri 
ce vor fi dăruite în viitor. 
Acestea țin, fără îndoială, 
de programele și proiectele 
care vizează dezvoltarea 
platformei amintite, califi
carea unui nou și impresio
nant număr de lucrători ca 
muncitori industriali fores
tieri, sporirea gradului de 
tehnicizare a muncii ca și 
al bunăstării forestierilor. 
Iată cum, acolo unde oa
menii vrednici știu să-și 
facă exemplar datoria, pă
durea țării — acest aur 
verde, al tuturor — se înal
ță și mai falnică și mai 
frumoasă, în coroana su
perbă a patriei.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Pe Ion Onciu l-am cu
noscut încă înainte de a-1 
vedea. L-am cunoscut prin 
cele „adunate" de la lume. 
De la lumea lui clocotitoare 
în care a crescut și .s-a for
mat ca unul dintre cei mai 
buni oțelari. Cu cîteva săp- 
tămîni în urmă, tînărul a- 
cesta a surprins plăcut ju
riul finalei pe țară a con
cursului „Cel mai bun me
talurgist". Și-a ciștigat ast
fel locul întîi la profesia de 
oțelar. Cîștigase însă și mai 
înainte un lucru, poate chiar 
mai prețios decît titlul de 
cel mai bun oțelar... Cîști
gase prețuirea colectivului, 
a tovarășilor săi de muncă, 
în rîndurile de față vom 
vorbi despre el prin cuvin
tele celor care-1 cunosc.

Maistrul Cornel Rațiu : 
„După cum vedeți, am 
destul păr alb și să știți că 
multe fire mi-au albit din 
cauza lui. L-am avut ca 
ucenic și se vîra în toate, 
pe toate voia să le știe, 
născocea tot felul de năz
drăvănii. Din toate astea 
pînă la urmă a ieșit ceva 
bun. E un tînăr oțelar fră- 
mintat de problemele me
seriei lui. Și foarte inven
tiv. Uite, nu mai departe 
decît vagonul ăsta. E un 
vagon etalon al nostru, al 
secției. Cu el drămuim fie
rul vechi, fonta lichidă și 
toate celelalte materiale 
care intră în componența 
oțelului. Ne ajută să ținem 
o evidență precisă a consu
murilor și să dozăm corect 
fiecare șarjă. Ideea unui a- 
semenea vagon a fost a lui. 
E un copil bun. Mi-e și 
teamă să-l laud prea tare, 
ca nu cumva...".

Maistrul Victor Petroies- 
cu (secretarul comitetului 
de partid al oțelăriei Sie
mens Martin 2, din Combi
natul siderurgic Hunedoa
ra) : „Vedeți dumneavoas

tră, ca să fii oțelar adevă
rat trebuie să-ți însușești și 
să stăpînești bine o întrea
gă suită de specialități în
rudite : topitor, turnător, 
dozator. Tocmai ca să de
vină un asemenea oțelar, 
l-am trecut pe Ion Onciu 
prin mai toate sectoarele. 
Ne-am dat seama de la în
ceput că băiatul ăsta are

A trăi pentru 
adevăratele 

bucurii
un interes special față de 
meseria de oțelar și am 
vrut să-i dăm posibilitatea 
s-o învețe temeinic. Și e 
o mare bucurie să constați 
că nu te-ai înșelat... Tre
buie să știți că o vreme nu 
i-a fost deloc ușor. Că nu-i 
ușor să fii mutat dintr-un 
sector într-altul. Un timp a 
făcut „liberele" Ia doza
tori. Adică a înlocuit mereu 
pe cei care aveau de luat 
cîte o zi liberă... A făcut 
asta și prin alte sectoare. 
Am crezut că o să se plîn- 
gă, că o să protesteze. Nici 
gind. Pe el l-a .'interesat 
mereu un singur lucru : să 
învețe. Mereu iscoditor, 
mereu frapat de lucrurile 
noi pe care le avea de aflat 
despre cuptoarele noastre. 
Și în tot acest timp s-a do

vedit și un bun organizator 
al muncii. Asta îi vine, de
sigur, tot de la înțelegerea 
profundă a meseriei, a ce
rințelor ei".

Ion Tisăliță (tovarăș de 
muncă, prieten apropiat și 
coleg de studenție cu Ion 
Onciu. Da, coleg de studen
ție, pentru că el a absolvit 
acum și cursurile serale 

ale Institutului de subingi- 
neri din Hunedoara) : „Si
gur că anii noștri de stu
denție, altfel de studenție 
decît cea obișnuită, au fost 
foarte frumoși. împreună 
cu Ion Onciu multe am mai 
făcut...

— De exemplu 7
— Eram nedespărțiți în 

oțelărie, la cursuri, in tim
pul liber, pentru că, orice 
s-ar spune, mai aveam și 
timp liber.

— Cum vi-1 petreceați 7
— Mare parte din timpul 

ăsta ni l-am petrecut în la
boratoarele și atelierele in
stitutului. Am construit a- 
colo un cubilou pentru 
fontă, un cuptor pentru a- 
luminiu și alte asemenea 
lucruri...

Ion A. Ion (mai vîrstiiic 
tovarăș de muncă): „Acum 
cîteva zile, cu vreo două
zeci de minute înainte de 
terminarea schimbului, au 
deraiat cîteva vagoane. Va
goane de cîte 40 de tone. 
Era, cum zic cei de la 
transporturi uzinale, „un e- 
veniment de cale ferată" de 
care se cam făceau vino- 
vați. Ii privea pe ei. dar e- 
fectul îl simțeam noi. Pen
tru că fusese închis fluxul 
de aprovizionare a cuptoa
relor. Sigur că n-a mai ple
cat nimeni, cu toții am pus 
umărul pînă la rezolvarea 
„evenimentului". După care 
toți am pornit spre casă. în 
hală, din schimbul nostru, 
au mai rămas cițiva. Cițiva 
care și-au dat seama că în 
urma celor petrecute tre
buia curățată și măturată 
hala și că n-avea cine să 
facă treaba asta, așa că au 
rămas. Printre ei se afla, ca 
și în alte cazuri asemănă
toare, Ion Onciu. Ce vreți 
să vă mai spun despre el?“.

Dacă am umbla din om 
în om prin toată oțelăria, 
am afla despre Ion Onciu 
numai asemenea lucruri. 
Pentru că fiecare îl cu
noaște într-un fel. Unii ca 
foarte priceput oțelar, ba 
chiar ca neîntrecut oțelar. 
Alții îl știu și ca bun oțe
lar, dar și ca bun organiza
tor al muncii. Nu puțini îl 
știu însă și ca unul care știe 
să te ajute Ia nevoie... Toți, 
de fapt, îl cunosc așa cum 
este : un tînăr care le face 
cinste, care știe să pună, 
întotdeauna, mai presus de 
orice, interesele colectivu
lui, care trăiește pentru 
marile și adevăratele bucu
rii ale muncii.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"
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A
„Comunismul nu se poate con

strui fără muncă !", se pronun
ța răspicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și adăuga cu franche
țea pe care i-o cunoaștem: „El nu 
este societatea trîntoriior, ci socie
tatea oamenilor muncii! Trebuie să 
se înțeleagă faptul că fără discipli
nă, fără ordine, f" 
vom putea înfăptui 
propus. Dacă vrem, 
obținem 
vrem să 
starea de 
re de la 
pornit, 
gurăm 
pentru 
continuă 
lului de trai ma
terial și spiritual 
al poporului, tre
buie să muncim 
serios și la un ni
vel de organizare 
și concepție tot 
mai înalt, în toate 
domeniile de ac
tivitate".

„COMUNISMUL 1 
CONSTRUI FĂRĂ 
tingem aici un 
probat convingător 
decenii de efort . 
carea noii Românii, 
uriaș și tenace în viitoarea că
ruia mulțumirea de sine, ideea 
mersului de la sine nu pot și nu 
trebuie să prindă rădăcini. Vigoa
rea întregii națiuni, energiile ei 
sînt angrenate de partid în slujba 
unui dinamism social fără prece
dent. Exprimat în împliniri fără 
precedent. „România de azi se 
poate socoti in 10 Românii de acum 
25 de ani din punctul de vedere al 
venitului național, al nivelului de 
trai al poporului", afirma de cu- 
rind secretarul general al partidu
lui. Construim conștient și temei
nic, pentru prezent și viitor, o țară 
nouă, o viață tot mai bună pentru 
toți cetățenii ei. Este ținta supre
mă pentru împlinirea căreia nu cu
noaștem odihna.

progrese 
lichidăm 
înapoie- 
care am 
să asi- 

condiții 
creșterea 

a nive-

fără muncă nu 
ceea ce ne-am 

, intr-adevăr, să 
rapide, dacă

timp. îndeamnă la exigențe proprii 
mai înalte. La efort și mai susți
nut, măsurat prin rezultatele care 
râmin în urmă. Avertizează în ace
lași timp, pe fiecare, indiferent de 
profesie ori funcție, asupra perico
lului mulțumirii cu cit am făcut. 
Asupra primejdiei de a nu fi la 
unison cu bătaia trepidantelor rit
muri pe care noi înșine ni le im
punem. De a ne grăbi să credem 
prea lesne încheiate îndatoririle ce

„COMUNISMUL NU SE POATE 
CONSTRUI FARA MUNCA!" Ni
mănui nu-i este îngăduit, în aceas
tă cadență a efortului general, pa
sul relaxat al automulțumirii. Cine 
mai poate fi de acord cu muncito
rul ori țăranul cooperator aflat la ' 
„șapte poște" în urma tovarășilor 
lor care s-au silit și silesc necon
tenit, adăugind în albia de bunuri 
utile a patriei noi mărturii ale 
muncii? Cine mai poate găsi „înțe-

Activistul de partid și de stat este 
numit așa nu pentru că doar ast
fel au fost nominalizați în vreun 
ștat de funcțiuni. Statutul lor mo
ral este cel care îi îndrituiește la o 
asemenea cinste. Prin acesta ei se 
deosebesc fundamental de funcțio
narul anchilozat care spune 
mi-ai dat, asta îți fac" sau: 
fac numai de aici și pînă aici", 
„aștept semn de 
capul cu lucruri

Âsa sînt unii

Comunismul
se nsweste pnn muncă

NU SE POATE 
MUNCA!" Dis- 
adevăr-axiomă 

■ în peste trei 
pentru edifi- 

Un efort

„COMUNISMUL NU SE POATE 
CONSTRUI FĂRĂ MUNCA!"... Este 
un adevăr-axiomă. Care îndeam
nă, dar și avertizează în același

ne revin. Oare ne putem vreodată 
mulțumi cu cît am dat țării și po
porului din care facem parte? Ar 
fi mai mult decît absurde asemenea 
pretenții. Omul ogoarelor nu va 
pregeta niciodată să pătrundă tai
nele 
acest 
timp 
vărat 
ajutor are de la unealta căreia el 
însuși i-a dat formă și de aceea și-o 
va perfecționa încă o dată și încă 
o dată! Care savant dăruit muncii 
Iui de pătrundere a fascinantului 
univers material al lumii se va de
clara satisfăcut cu cît a parcurs din 
superbul drum al cunoașterii? Do
rința de a voi mai mult, de a nu 
rămine „la puțin" țin de struc
tura noastră umană. Cu atît mai 
mult aceste trăsături sînt și tre
buie să fie proprii comuniștilor. Co
muniștilor, deoarece ei sînt aceia 
care își propun să înlocuiască lu
mea veche cu alta nouă, să des
chidă larg porțile progresului, pen
tru mai binele tuturor celor ce 
muncesc.

cultivării pămîntului și în 
efort va stărui o viață, ano- 
cu anotimp! Muncitorul ade- 
nu s-a mulțumit niciodată cît

TINEREȚE HARNICĂ

legere“, păsuire pentru responsabi
lul indolent, fără pasiune și spirit 
de organizare, rutinier și plafonat, 
care mai mult încurcă decît des
curcă ? Evident, nimeni. Pentru că 
sînt manifestări inacceptabile, care 
vin in contradicție cu preocuparea 
statornică la scara întregii socie
tăți — de a pune umărul la înde
plinirea obiectivelor propuse, de a 
nu afla liniștea pînâ cînd în viața 
fiecărui om al muncii binefacerile 
civilizației socialiste nu se vor 
răsfrînge din ce în ce mai mult.

Da, comunismul iși înalță teme
liile lui de neclintit pe muncă. Pe 
munca tenace, bărbătească, a tu
turor, care nu îngăduie atitudinea 
boierească, de ocolire a greului ori 
văicăreală, de înfundarea în. hîrtii 
și deci ruperea, izolarea de viață, 
de om și nevoile sale de fiecare zi. 
Atitudine cu atît mai nocivă cu cît 
— acolo unde se face observată — 
se transmite ca o scleroză tuturor 
compartimentelor de muncă.

Nu-i mal puțin adevărat, în ace
lași timp, nici faptul că manifestă
rile de acest fel se fac simțite mai 
ales în climatul de necunoaștere a 
realității, de superficialitate. Una 
va fi „realitatea" cunoscută de pri
marul unei comune din... scripte și 
alta — cea adevărată! — de cel 
care își începe ziua de muncă pe 
cîmp. cu brațele suflecate, alături 
de megieșii lui. Oricît de frumos 
ar suci și răsuci vorbele în diverse 
rapoarte un activist de partid sau 
de stat, nu va putea conta decît 
pe un prestigiu precar în fața oa
menilor. Adevăratul prestigiu și-l 
va ciștiga numai prin exemplul per
sonal în muncă, prin slujirea de
votată a intereselor generale ale 
celor care l-au mandatat cu o răs
pundere sau alta.

,asta 
„eu 
ori: 

sus, ce să-mi bat 
pe care le pot re
zolva alții". ~ 
alte cuvinte, ideea 
unei vieți como
de, ușoare, de o- 
colire a greului, 
fără dureri de 
cap ! Dar pentru 
ca un activist 
să-și merite în
vestitura, tocmai 
în aceasta constă 
noblețea 
sale 
obștii ! 
munci, de a ac
ționa fără odih
nă. De a-și „bate 

capul" să rezolve, nu să ocolească, 
ori să lase de o parte ceea ce este 
dificil. De a nu avea viață liniș
tită, ușoară, pînă cînd toți cei 
din jurul său, în slujba cărora se 
află, nu vor beneficia pînă la unul 
de stropul de fericire în plus la 
care au dreptul. Acestea sînt cele 
mai trainice și emoționante satis
facții ale muncii . adevăratului acti
vist. A acelui om care iradiază di
namism, ridică, prin exemplul său, 
ștacheta morală privind atitudinea 
față de muncă, dreptul înțeles ca 
o înaltă obligație etică de 
pentru viața mereu mai 
celor mulți.

Cu

muncii 
închinate 
De a

a arde 
bună a

POATE„COMUNISMUL NU SE______
CONSTRUI FARA MUNCA!" îna
intând pe drumul
țara are un program al dezvoltării 
cum n-a avut niciodată: Progra
mul partidului. în el se concen
trează programul dezvoltării viitoa
re a fiecărui județ, sat, oraș. înde
plinirea parametrilor propuși cere 
fiecăruia efort susținut, idei nova
toare, dăruire, spirit și mai înalt 
de răspundere. Ne cere tuturor să 
fim primii la muncă, acolo unde e 
greu, să învingem obstacolele, să 
năzuim mai mult. în slujba idea
lului suprem — comunismul — se 
cer puse toate energiile națiunii, 
întregul nostru potențial de gîn- 
dire și acțiune. Efortul tuturor, de 
la cetățeanul simplu și pînă la pre
ședintele țării — care ne oferă, 
prin întreaga sa activitate, un exem
plu strălucit de muncă, de spirit 
revoluționar și răscolitoare grijă 
pentru poporul din care face parte 
și pe care îl servește cu vibrant 
devotament.

comunismului,

Iile TANASACHE

Si

Qa

St

fiecare deget, din cinci, 
să ti-l sărut, 

tie, fată zveltă, care-nvirtești 
in aer 

o sfirlează fusul pe firul tors 
din caer, 

fie, străduitul cu palma grea 
șt tare...

înnobilate de inspiratul elogiu ar
ghezian adus mîinilor, muncii șf 
creației omului, aceste imagini 
cîștigă echivalențe de simbol. Ar pu
tea sluji, oricare din ele, ca schiță 
și motiv pentru o efigie a tinereții 
harnice și responsabile. A tinereții 
care se întrece cu sine și cu timpul. 
Adică a tinereții comuniste. Am pu
tea să așezăm asemenea imagini

în oricare loc de cinstire a mun
cii. Pe acești patru tineri, fotore
porterul i-a găsit acolo unde li se 
cunoaște zi de zi destoinicia: la bi
necunoscuta întreprindere din Ca
pitală, „Automatica". Primul, Du
mitru Gruianu, a fost și cel care a 
lansat inițiativa „Eu produc, eu 
controlez, eu răspund". L-au urmat, 
printre primii, colegii săi Tatiana 
Unciulescu, Radu Neagu și Valeria 
Mihalcea, pe care obiectivul apa
ratului fotografic i-a surprins con
centrați asupra muncii. O preciza
re : inițiativa a .avut drept, rezul
tat scăderea cu 10 la sută și, în 
unele secții, chiar eliminarea inter
vențiilor necesare la controlul final.

Foto : S. Cristian

cînd dau de căldura...
„Nea Costică". Sub 

acest apelativ îl cunosc 
toți ceilalți colocatari 
ai scării B din bloc (un 
bloc din Drumul Ta
berei) pe vecinul de 
la parter. E un bătrî- 
nel (așa-i place lui 
să-și zică, deși n-are 
mai mult de 55 de ani) 
inimos, săritor, price
put la toate mecanis- 

i mele casnice : unui ve
cin i-a reparat yala, 
altuia soneria etc. E'și 
prietenul copiilor, de
panatorul tuturor jucă
riilor mecanice. De 
fapt nici nu-1 cheamă 
Costică. Numele i l-au 
dat puștii, ca un fel 
de replică la apelati
vul cu care meșterul 
li se adresează : „de ce 
ești amărît, Costică ?“ ; 
„nu mai merge mași- 
nuța, nea... Costică". Și

. „nea Costică" i-a ră
mas numele.

...Intr-o zi din săptă- 
mîna trecută, nea Cos
tică a observat un firi
cel de apă care se 
scurgea pe scări de la 
etajul întîi. „Izvorul" 
era robinetul calorife
rului de pe holul eta
jului. A anunțat admi
nistratorul, acesta a ri
dicat din umeri 
că Ia ora aia, șase 
ra, nu mai are pe 
să anunțe (!) și 
sfătuit să meargă
subsol să închidă vana 
coloanei cu apă caldă 
de la calorifer, să nu 
fie inundat parterul. 
Bănuiți, desigur, ce a 
urmat — instalația s-a 
descărcat, iar calorife
rele au devenit... anti- 
termice. Poate că s-a 
gîndit la prichindeii 
din bloc căre vor stră
nuta de frig, poate că 
asta e firea lui nea 
Costică, să nu lase lu
crurile neterminate, 
cert e că a făcut rost 
de ’ un nou robinet și 
pe la miezul nopții a 
redeschis vana. Pentru 
el orele nu fuseseră 
târzii.

A doua zi. nea Cos-

cum 
sea- 
cine
l-a 
la

tică a plecat la slujbă, 
iar administratorul, in- 
spectînd noul robinet, 
a conchis că totul s-a 
terminat cu bine. Dar 
lucrurile nu stăteau 
chiar așa : descărcin- 
du-se instalația de apă, 
în coloană a pătruns 
aerul și de la etajul 
șase pînă la etajul 
zece 
rămas reci.
întors de la serviciu, 
meșterul amator a dat 
cu ochii de un pici 
care se cățărase pe ca-

caloriferele au 
Cînd s-a

t

loriferul din hol. „Hei, 
Costică, dacă ai înghe
țat de atita zbenguia
lă, fugi sus, că altfel 
începi să sughiți". „Păi, 
nea Costică, la noi, la 
șapte, e o ghețărie...". 
Nea Costică a intuit 
despre ce e vorba. Re
pede și-a luat un cleș
te, o șurubelniță, o 
căldare și (în ciuda 
faptului că era sîmbă- 
tă seara și avea musa
firi) a urcat în cămăru
ța unde se afla țeava 
de refulare a instala
ției. A meșterit ceva la 
o supapă și, în curlnd, 
un șuierat strident a 
străbătut toată scara : 
ieșea aerul din instala
ție. Alarmați, mai multi 
locatari au scos capul 
pe ușă,' dar, aflind 
despre ce e vorba, au 
dat șfară pe etaje : 
nea Costică „repară 
căldura" !... Mai toți 
capii familiilor de la 
etajele „interesate" au 
dat năvală la cămăruța 
cu pricina. „Dar de ce 
stai pe întuneric, cum 
ai să vezi mata să lu
crezi ? !“ — a băgat ci
neva de seamă. ..Un 
bec !“ a lansat altul. 
„Degeaba, e defect fa
sungul", l-a lămurit

să
pp

nea Costică. „Da’ ce 
te lăsăm să lucrezi 
întuneric ? O lumina
re !“ într-o clipă au 
dispărut cu toții, reve
nind cu crîmpeie 
luminări. „Uite, 
adus făclia de 
cununie"... 13—14 crîm
peie de cele mai 
diverse lumânări, de 
la aniversări, de la po
mul de iarnă etc. au 
început să urce scara 
într-un impresionant 
spectaool de lumini 
pîlpîitoare.

Dar după vreun sfert 
de oră s-a auzit o 
voce blîndă de copil 
din josul scării : „tăti
cule, la noi a început 
să se încălzească !“ 
„Asta-i al meu, a zis 
cu bucurie „tăticu", 
mă duc să văz cum 
merge". Și a tulit-o pe 
scări. După el, încă „o 
luminare" de pe ace
lași cat. Apoi încă una. 
Și tot așa, pe măsură 
ce ieșea aerul și apa 
urca la un nou etaj, 
dispăreau cîte două- 
trei luminări. Ca in
tr-un rit păgîp : cum 
învia un calorifer, cum 
se stingea o luminare. 
Mai rămăseseră trei. 
La un moment dat, ae
rul a început să iasă 
împreună cu apa și 
nea Costică a zis că 
ar mai trebui o călda
re. Am plecat să caut 
un asemenea vas. Cînd 
m-am întors, l-am gă
sit numai pe nea Cos
tică : cu o mină ținea 
căldarea aproape um
plută și cu cealaltă lu
minarea. „Și ceilalți?!" 
„Bine că mi-au lăsat 
luminarea, că de-abia 
acum am nevoie să 
văd să închid supapa", 
mi-a răspuns zîmbind 
nea Costică. Apoi, pă
răsind tonul glumeț, a 
oftat adine : „Așa sînt 
unii, dacă au dat de 
căldură, nu-i mai in
teresează ce-o să se-n- 
tîmple cu alții"...

de 
am 

la

Emil MARINACHE

Intr-un loc n-a rămas, din altul a plecat,..
Eu ? Acum am de gind 

să mă țac șofer. Chiar 
vreau să încerc la o școală, 
am auzit că ar fi una la 
Caransebeș.

— De-abia acum ? Se 
pare că ai întârziat cîțiva 
ani buni.

— Păi, am mai lucrat. în
tâi la „Textila".
- Și ?
— Mi se părea cam 

greu : alergătură multă. Zi
ceam să găsesc așa. ceva 
mai altfel... M-a luat și 
tata la el la combinat, dar 
nu ni-am lipit nici acolo...

— Și gata, te-ai lăsat pă
gubaș ?

— Nu ! Am mai încercat 
ceva. O meserie mal de fi
nețe. M-am dus la „Elec- 
trobobinaj".

— N-a mers nici aici ?
— Nu prea... Nici eu nu 

știu de ce. Da’ să știți că 
acum mă țin de cuvînt. 
Preqis încerc șoferia.

...Discuția de mai sus a 
fost purtată într-o sală 
de așteptare din Gara de 
Nord. Pleca undeva Pe
tre M„ interlocutorul nos
tru ? Nici vorbă. își omora 
timpul prin gară. Un ceas, 
două, pînă cind atâta aș
teptare fără rost a stâr
nit curiozitatea, gospoda
rilor gării și, bineînțeles, 
interesul reporterului. Din 
vorbă în vorbă, am aflat că 
Petre este bucureștean, a 
depășit binișor 20 de ani, 
dar n-a găsit încă meseria 
să-i placă. Așa că încearcă 
ba una, ba alta.

O altă „cunoștință" : 
P. Iacob, craiovean. El a

parcurs drumul invers. 
... Este calificat șofer, dar 

a abandonat proaspătul 
meșteșug pentru a-1 în
văța pe cel de opera- 
tor-chimist, pe care l-a pă
răsit la jumătatea drumului 
în favoarea electricității, 
pe care a schimbat-o 
rîndul 
iarăși 
ceva.

...în 
în alt 
de muncă din Rîmnicu-Vil- 

exasperează 
de aici pri- 

după re- 
să onoreze

favoarea
! a schimbat-o la 
ei pentru a încerca 
altceva. Mereu alt-

altă parte a tării și 
loc : Oficiul forțelor

cea. O fată îi 
pe funcționarii 
mind repartiție 
partiție, fără 
nici una, o alta stă deo
parte și tot așteaptă o sluj
bă negreșit de birou...

La prima vedere par niș
te simple chestiuni perso
nale. Dar numai la prima 
vedere. Să vedem șl care 
este reversul acestor prea 
multe căutări, al oscilații
lor, cind pentru o mes«r'e> 
cînd pentru alta. Care este 
în realitate prețul unor a- 
semenea căutări, al neinte- 
grării în muncă ? Să-i pri
vim și pe unii și pe alții : 
pe cei care tot caută și pe 
cei care au știut să gă
sească.

Intre timp, colegii de ge
nerație au învățat meserie 
și sînt din ce în ce mai stă- 
pîni pe ea, unii învață mai 
departe, la liceul seral, al
ții au ajuns deja maiștri. 
Numai el, cel care n-a pu
tut sta nici colo, căruia nu 
i-a plăcut nici dincolo, n-a 
ajuns nimic.

Dar poale că eroul nos
tru, „căutător" de profesie, 
a uitat ori poate încă ti-a 
avut cum »ă guste aseme
nea simple, dar trainică sa
tisfacții. Nu știe nici cum 
e bucuria, acea bucurie ce 
umple sufletul după o iz- 
bîndă pentru care te pri
vesc ca pe 
chiar te 
jur, 
ceste lucruri, el își închi
puie cu ignorantă că n-a 
pierdut mare lucru cu hoi
năreala lui, că mai are des
tulă vreme să se apuce de 
ceva și, la urma-urmei, asta 
ar fi o chestiune numai 
personală.

Din păcate, consecințele 
neintegrării in muncă nu 
se limitează doar la ce 
crede unul sau altul din
tre asemenea absenteiști 
despre ei și despre viața 
lor — deși nici acest lucru 
nu ne poate fi indiferent. 
Desigur, urmările neinte
grării în muncă, ale lipsei 
de calificare nu se resimt 
la orice virstă la fel, ceea 
ce nu de puține ori între
ține aparențe amăgitoare, 
în general, în prima tine
rețe — atunci cind cel in 
cauză se simte încă fără 
griji, la adăpostul stipendii- 
lor părintești — neintegra- 
rea în muncă, lipsa califică
rii nu par, pentru multe 
victime ale superficialității 
cu care li s-a făcut educa
ție, niște nori chiar atît 
de amenințători. Grație 
cocoloșelii de acasă, vii
torul cu problemele lui 
pare a fi fost momit să mai

un egal sau 
admiră cei din 

Necunoscind toate a-

întârzie. „Lasă că mai e vre
me". „Mai vedem noi". „Și 
dacă n-o avea încotro — 
opinează mai departe igno
ranța și răsfățul — barem 
să găsească ceva mai acătă
rii. Că dacă era pentru fa
brică... nici nu trebuia să 
învețe atâta !“

Cît de false sînt aseme
nea concepții, cît de nepo- 

. trivite și păgubitoare se do
vedesc astfel de sfaturi au 
demonstrat-o înseși faptele, 
însăși viața. Fiindcă în ori
care din fabricile și uzinele 
noastre se cere tot mai 
multă învățătură, deci tot 
mai multă constantă profe
sională, fiind tot mal solici
tat creierul și nu brațele. 
Dar, dezorientat de sfaturi 
în genul celor de mai sus, 
iată că tînărul nostru e în
demnat să se facă mai de
grabă căutător de profesie 
decît să ia viața pieptiș. Si 
trec lunile, trec anii... Cei 
mai frumoși, cei mai potri
viți începutului, învățăturii, 
calificării, 
merg mai 
recuperări, 
calificarea ■ 
prinsă cu

Dar nu 
încet, cel 
la muncă 
alaltăieri, 
lelalte 
personale, altele care 
interesează pe toți. Să 1 Ie 
spunem deschis celui care 
încă mai stă pe ginduri: 
va fi, în privința calificării, 
în urma semenilor săi de 
aceeași vîrslă. Și n-o să-1 
placă. Din aceeași cauză va

Pe urmă, toate 
greu, ca orice 

Și învățătura și 
și munca de- 

întirziere. 
numai atît. încet, 
care s-a codit de 

ieri, s-a codit 
va resimți și ce- 

consecințe. Unele 
ne

cîștiga și mai puțin decîf ei. 
Și iarăși n-o să-i placă. Va 
trebui, pentru a micșora 
handicapul, să 
și în cit mai 
vrînd-nevrînd, 
fel întîrzierile, 
zadarnic. S-ar
gur, ca nu toți să fie în 
măsură a recupera ceea ce 
s-a pierdut. Este riscul cel 
mai mare. Sînt argumente 
la scara persoanei, convin
gătoare, chiar dacă repre
zintă doar un minimum de 
logică.

Mai mult decît atît însă, 
trebuie să reamintim celor 
ce, căutînd prea mult dru
mul muncii, pregetă să-l 
găsească, adevărul cel mare 
al responsabilității sociale. 
Iar nouă, fiecăruia — par
tea noastră de răspun
dere față de existențele lă
sate la voia întâmplării. 
Aceia care nu lucrează as
tăzi nu numai că trăiesc pe 
seama altcuiva, dar ne pre
judiciază și pe noi. prin 
lipsa lor de contribuție la 
mersul înainte. Nu-i putem 
lăsa deoparte fiindcă ne 
este necesară și participa
rea lor in efortul general și 
nu-i putem lăsa deoparte și 
pentru că nu ne poate fi 
indiferent cum îșî trăiesc 
viața. Vrem ca viața lor să 
aibă și ea calitatea vieții pe 
care orânduirea noastră o 
asigură oricui și tuturor 
oamenilor muncii.

De aceea nu putem îngă
dui nici o absentă. Nimă
nui.

învețe mult 
scurt timp ; 
va plăti ast- 
timpul scurs 
putea, desi-

Dinu POPESCU

jFAPTUL 
DIVERS

| Patru vieți
I salvate
1 In timp ce lucrau la remedie- 
Irea unei avarii apărută la o 

conductă, trei muncitori de la 
Combinatul chimic din Rm. Vil- 

Icea au dat peste o „pungă" de 
gaze toxice, tncercind să-i sal
veze, Un alt muncitor a intrat 
și el in „comă toxică", Intim- 

Iplarea a făcut ca tocmai atunci 
să treacă prin punctul cu prici
na plutonierul de miliție Dumi- 

Itru Manole. Cu o mare prezență 
de spirit și curaj, subofițerul a 
intervenit imediat și i-a scos pe 
cei patru muncitori, unul cite 

Iunul, la suprafață. Tot el le-a 
dat și primul ajutor, făcindu-le, 
pe rind, respirație artificială.

IApoi a oprit un autoturism, i-a 
urcat pe cei patru și i-a trimis 
de urgență la spitalul din Rm.

IVilcea. După care, aflind că au 
ajuns pe miini bune, in grija 
medicilor, plutonierul și-a con
tinuat drumul spre Drăgășani,

| la postul său...

Un viitor 
educator

Un teatru ale cărui începuturi se 
confundă cu începuturile teatrului ro
mânesc cult : anul viitor, Teatrul Na
țional din Iași va împlini 160 ani de 
existență ; un teatru în al cărui va
loros colectiv artistic își dau mina ge
nerații de actori cu 50—55 de ani de 
carieră scenică (Margareta Baciu, Ion 
Lascăr) cu cele mai tinere promoții 
ale I.A.T.C. ; un teatru pe scena că
ruia s-a desfășurat de curind prima 
ediție a festivalului de artă teatrală, 
reunind, alături de spectacolele pro
priului colectiv, citeva dintre specta
colele valoroase ale teatrelor din alte 
orașe (București, Cluj-Napoca, Pia
tra Neamț,’ Timișoara), in nobila am
biție de a face din acest festival una 
din manifestările periodice de mare 
prestigiu ale mișcării noastre teatra
le ; un teatru a cărui somptuoasă clă
dire a căpătat o nouă strălucire, după 
recenta renovare și consolidare, în
treaga instituție avind aerul că tră
iește o nouă tinerețe : acesta este 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri".

Tinerețe care înseamnă, desigur, 
«etea de noutate, căutarea unor căi 
proprii, a unor experiențe originale, 
dar în același timp unele incertitu
dini, inegalități, oscilații în drumul 
spre acel echilibru intre bogata tra
diție și exigențele moderne, care în
seamnă maturitate.

Repertoriul prezentat de Teatrul 
Național din Iași in timpul recentu
lui festival denotă preocupări variate. 
De la drama cu subiect istoric na
țional („Noaptea" de Mircea Radu 
Iacoban) la comedia moliereascâ 
(„Burghezul gentilom"), de la capo
dopera satirică a lui Caragiale („O 
scrisoare pierdută") la dezbaterea de 
idei a lui Max Frisch („Don Juan sau 
Dragostea de geometrie"), de la co
media sentimentală a lui Alejandro 
Casona „Copacii mor în picioare", la 
dramatizarea tragicomediei gogoliene 
„însemnările unui nebun". în repe
tiție se află în prezent comedia „Că
sătoria" de Gogol și parabola drama
tic* „Ivona, principesa Burgundiei",

de scriitorul polonez Witold Gombro- 
wiez. ,

Poate părea curios, dar, oricît de 
variate ar fi preocupările tematice și 
stilistice ale teatrului, o înclinație 
dominantă se impune atenției : aceea 
pentru piesa „de costum", pentru pie
sa clasică sau în manieră clasicizantă. 
Unde sint oare „contemporanii noș
tri" ? Sigur, in repertoriul teatrului 
mai figurează. în reluare, piesele 
„Simbătă la Veritas" de M. R. Iaco
ban, „într-o singură seară" de Iosif

care rostesc ritos replici-cheie din 
gazeta „independentă". Temperamen
tul focos al coanei Zoițica (Liana 
Mărgineanul, demagogia bufonă a lui 
CațaVencu (Teofil Vîlcu), scena în
trunirii electorale, a înfruntării ce
lor două tabere (reduse la esențial, 
fără multă figurație), bătaia și îm
păcarea finală, totul se desfășoară cu 
limpezime, într-o acțiune bine ( rit
mată, deși cu unele excese cabotine 
(Cetățeanul turmentat — Alexandru 
Blehan, totuși cu haz), cu unele pete

rect, totuși nu destul de complex și 
de adine, nu îndeajuns mistuit de com
bustia interioară, intelectuală. Spec
tacolul are și unele oscilații de tona
litate — unele accente prea dramati
ce in prima parte — care încurcă pe 
alocuri jocul subtil între aparențe și 
adevăr, fără a-i modifica substanțial 
raportul.

în căutarea unor sensuri și căi noi 
de interpretare a comediei lui Mo- 
liere, foarte tînărul regizor Virgil Tă- 
nase a încercat să-l’ transforme pe

roluri, între care : Dandanache, Le- 
porello) știe să-și dozeze astfel mij
loacele îneît totul să apară organic, 
de la micile gesturi cotidiene, banale, 
pînă la marile coșmaruri, totul cu o 
simplitate și o convingere care de
vin sfîșietoare.

L-am revăzut cu plăcere în „Noap
tea" de Mircea Radu Iacoban, întru- 
chipînd rolul plin de haz și deștep- 
tăciune populară al Iui Pintilie Ful- 
geratu, membru activ al „breslei ca
licilor". Inspirată din documente is-

teatruTnational din’iași ia început de stagiune
Naghiu, „Chițimia" de Ion Băieșu. 
Dar trebuie spus că la acest capitol, 
al dramaturgiei de actualitate, reper
toriul teatrului rămîne deschis.

Tinerețea de care vorbeam se 
manifestă îndeosebi în realizarea 
spectacolelor, majoritatea fiind puse 
în scenă de regizori foarte tineri, 
manifestând o atitudine creatoare, de 
pe poziții ideologice clare, militante.

...In vizibil progres pe drumul ma
turizării, căutînd mijloace de comu
nicare cît mai percutante pentru sem
nificațiile sociale ale „Scrisorii pier
dute", Anca Ovanez a stabilit sediul 
întregii acțiuni a comediei la prefec
tură — și decorul construit într-un 
dispozitiv unic de scenograful Geor
ge Doroșenco a servit de minune a- 
ceastă idee — purtând amprenta sor
didului și totodată a demagogiei pa
triotarde. O fanfară zgomotoasă, de o 
tristă veselie, prefațează fiecare act, 
evocind epoca și atmosfera specifică, 
urmată de cuplul Ionescu — Popescu 
(Petru Ciubotaru — Dan Aciobâniței)

albe (cuplul Farfuridi—Brînzovenes- 
cu. interpretat de Valeriu Burlacu și 
George Macovei). culminînd în fina
lul demascator, de o mare forță sati
rică.

Un argument al maturității artis
tice a Ancăi Ovanez este și specta
colul cu „Don Juan..." de Max Frisch, 
in care tinăra regizoare a citit o lim
pede acuzare la adresa convenționa
lismului unei lumi robite aparențelor 
și un apel la adevărul sentimentelor 
și relațiilor umane. Sublinierea iro
nică a convenționalismului, realizată 
de regie și scenografie (din nou 
George Doroșenco, care folosește ad
mirabil limbajul liniilor și al culori
lor pentru a exprima idei), s-a con
cretizat și în jocul actorilor : Marcel 
Finchelescu (Don Gonzalo), George 
Macovei (Pater Diego), Liana Măr- 
gineanu (Miranda), Cornelia Gheor
ghiu (Donna Anna), Adina Popa 
(Donna Elvira), în timp ce setea de 
adevăr, de absolut a lui Don Juan a 
găsit in Emil Coșeru un interpret co-

domnul Jourdain într-un martor lucid 
al propriei infringed, dind rolului 
nuanțe noi, dramatice. Dar, mergînd 
împotriva textului, tînărul regizor nu 
putea ajunge prea departe, iar inter
pretul (George Macovei, evident dotat 
pentru acest rol și realizîndu-1 par
țial) a încercat zadarnic să unifice 
cele două direcții.

Tot un tânăr regizor a realizat 
spectacolul cu „însemnările unui ne
bun", de Gogol : Brandy Barasch. 
Aici însă meritul este, cel puțin în 
egală măsură, al interpretului rolului 
Popriscin, Dionisie Vitcu. Fundalul 
social al procesului de alienare min
tală pe care-1 trăiește Popriscin a 
fost bine sugerat de regizor, ca și 
etapele acestui proces, exprimind 
drama unui om umil strivit de ierar
hia unei societăți nedrepte. Pe a- 
locuri însă, prea numeroasele și lun
gile pauze incep să devină obositoa
re, iar căutarea „teatralității" devi
ne ostentativă. Dionisie Vitcu (actor 
pe care l-am urmărit în mai multe

torice, piesa lui Iacoban evocă mo
mentul de restriște al ciumei din se
colul al XVIII-lea pentru a aminti 
că, în cele mai grele vremuri, po
porul român, prin cei mai umili re
prezentanți ai săi, a stat neclintit, a- 
părînd zestrea țării, împotrivindu-se 
relelor. Scrisă într-o limbă bogată, 
mlădioasă, cu un fir de umor între
tăiat de lirism, piesa se menține to
tuși într-un registru expozitiv, care 
n-a putut fi depășit nici în spectaco
lul pus în scenă de Sorana Coroamă. 
Tensiunea pe care ar fi putut-o a- 
duce în scenă motivul ciumei e abia 
sugerată, iar scenele cu calicii deve- 
niți stăpini ai cetății se mențin în 
zona pitorescului. Teofil Vîlcu. Flo
rin Mircea, Petru Ciubotaru, Virgil 
Raiciu, Papii Panduru, Sergiu Tu- 
dose și alți actori al teatrului, în de
corul inegal al Floricăi Mălureanu, 
dau viață unor personaje semnifica
tive, dar nu îndeajuns individuali
zate.

Noua tinerețe pe care o trăiește

vechea scenă ieșeană este ilustrată 
cel mai elocvent de prospețimea 
Margaretei Baciu, în spectacolul „Co
pacii mor în picioare" (regia Călin 
Florian). Actrița sărbătorește, prin 
rolul Bunicii din această piesă, 55 de 
ani de carieră artistică. Vechea tra
diție a Naționalului moldovean își 
dovedește astfel trăinicia, vigoarea 
mereu proaspătă, în permanentă os
moză cu forțele noi, tinere (chiar 
dacă tocmai aceste forțe tinere sint, 
aici, nu atît de expresive pe cît s-ar 
cuveni). Și este nevoie de această 
osmoză, pentru că un teatru națio
nal de vechimea și însemnătatea ce
lui din Iași trebuie să mențină un 
permanent echilibru, armonios, între 
tradiție și înnoire. El trebuie să aibă 
în repertoriu piese dintre cele mai 
diverse, dar dintre ele nu trebuie să 
lipsească marea dramaturgie, clasică 
și contertiporană, capodoperele tea
trului universal. In repertoriul Tea
trului Național din Iași se simte ne
voia unui Alecsandri în permanență, 
a unui Camil Petrescu, de pildă, cu 
operele majore, a lui Shakespeare. 
Dar se simte mai cu seamă nevoia a- 
cută de piese contemporane, care să 
vorbească publicului de azi despre 
ziua de azi și să-i deschidă ferestre 
spre ziua de mîine. Se simte nevoia 
marilor piese politice, de la noi și din 
alte țări.

Și poate, lărgindu-și gama reper
toriului. Teatrul Național din Iași va 
găsi posibilitatea de a valorifica toate 
forțele colectivului său artistic, cele 
mai tinere, și cele mai puțin tinere, 
care in prezent sînt foarte inegal 
distribuite în procesul muncii cu
rente.

Cu o serioasă și responsabilă eva
luare a situației sale actuale, a po
tențialului și necesarului, teatrul cu 
numele lui Vasile Alecsandri va pu
tea păși cu încredere și deplin suc
ces către împlinirea celui de-al șai
sprezecelea deceniu al existenței sale.

Margareta BĂRBUȚĂ

Constantin și Valeriu Istrate. 
sînt frați. Amîndoi frații sint 
constructori pe șarțtierele Suce
vei. Deunăzi, primind retribuția, 
cei doi frați și-au pus banii, ca 
de obicei, la un loc. Dar, cînd 
au ajuns acasă, stupoare : nu 
mai aveau nici un ban. îi pier
duseră sau li se furaseră ? Nici 
unul nu știa ce să creadă, și 
toată noaptea s-au zvircolit in 
pat de necaz. Iată însă că amîn
doi frații au fost chemați la se
diul miliției, unde li s-a înminat 
suma pierdută, pînă la ultimul 
leu. Cum i-a descoperit miliția 
că ei sînt adevărații păgubași e 
secret profesional. Dar nu e se
cret și numele celui care a găsit 
banii și i-a dus la miliție. Se 
numește Valeriu Ciobanu, elev 
la Liceul pedagogic din Suceava. 
Adică un viitor educator.

30 de la 
starea civilă

Că întemeierea unei familii 
este un act care trebuie bine 
gindit și cumpănit o dovedește 
și faptul că legiuitorul a prevă
zut, intre altele, și acordarea 
unui anumit timp obligatoriu de 
respectat intre data depunerii 
actelor și ziua, in care tinăra și 
fericita pereche se prezintă in 
fața ofițerului stării civile. Adică 
in fața autorității, unde, înconju
rați de cei dragi, mirele și mi
reasa rostesc acel emoționant 
„DA“, de bună voie și nesiliți 
de nimeni, lată ce aflării insă de 
la Oficiul stării civile din Bră
ila : in acest an, 30 de perechi 
de îndrăgostiți, care și-au depus 
actele necesare pentru căsătorie, 
'nu s-au mai prezentat in fața 
ofițerului stării civile. Dar nici 
actele nu și le-au ridicat, de 
luni de zile. Au fost aduse' și 
abandonate. Mai bine că s-au 
răzgindit inainte, decit după.

Afacere... 
funerară

Pe chitanța eliberată clientului 
scria un preț, iar pe copia care 
rămînea la „cotor" — un altul. 
Firește, de citeva ori mai mic. 
Și astfel, Zaharia Clondir, șeful 
secției monumente funerare de 
la cooperativa „Constructorul" 
din Constanța, împreună cu so
ția, angajată pe post de „șlefui
toare de marmură", și cu un 
frate, Nicolae, deveniseră cei 
mai frecvenți clienți ai barului 
„Melody" din Mamaia. Sesizate 
de această afacere... funerară, 
organele de miliție au descope
rit că numai contravaloarea mar
murei sustrase din depozit se 
ridică la 100 000 lei. în afară de 
manoperă, în afară de... Acum, 
s-a pus „cruce" afacerii.

„Focul“ 
răzbunării

Orașul Abrud. Bufetul „Cer
bul". La o masă, se aflau Petru 
Devian (strada Pădurea nr. 1) si 
Viorel Ștefan Borșa (strada Sti- 
urț nr. 2). La inceput, discutau 
ca oamenii, liniștiți. Apoi au in
ceput să se certe și s-au luat la 
bătaie. Ultimul, adică Borșa, a 
fost dus acasă, cu chiu, cu vai, 
de soție. „Am să mă răzbun — 
amenința el. Vreau să mă răco
resc". S-a urcat in mașina pro
prietate personală și s-a dus a- 
casă la Devian. De cum a ajuns, 
a aruncat cu benzină pe fereas
tra casei acestuia și pe niște 
căpițe de fin. Incendiu. Deși au 
sărit oamenii să stingă focul, 
paguba se ridică la vreo 40 000 
de lei., Acum. Borșa se află re- j 
ținut la miliție. Tot voia el să se I 
răcorească.

Poveste
tristă

Toader Aursulesei este origi
nar din comuna Cristești, jude
țul Botoșani. Ultimul domiciliu 
l-a avut în comuna Pojorita, 
județul Suceava. Am dat aceste 
amănunte, pentru că T. A. și-a 
abandonat familia și nu a mai 
dat nici un semn de viață de un 
an de zile. în primăvară, unul 
dintre cei doi copii s-a îmbol
năvit grav și n-a mai putut 
fi salvat. Soția ar fi dorit ca 
măcar la acest trist eveniment , 
să fi fost prezent și tatăl copilu
lui, dar n-a știut și nu știe nici 
acum pe unde umblă. Pe unde 
umbli, omule ? Ți-a mai rămas 
un copil pe lume, care-ți poartă 
numele, și te așteaptă.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprlținul corespondenților 
„Scînteii"
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Mesaj de răspuns adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu din partea președintelui

7
■ ■Republicii Peru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit un mesaj de răspuns 
din partea lui Francisco Morales 
Bermudez, președintele Republicii 
Peru, in care șeful statului peruan 
și-a exprimat satisfacția pentru dez
voltarea legăturilor de prietenie și a 
colaborării dintre România și Peru. 
Referindu-se la importanța vizitei tă
cute de președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. in Peru.

Francisco Morales Bermudez a subli
niat ferma convingere că relațiile de 
cooperare dintre România și 
continua să se multiplice, 
bază faptul că cele două țări 
mate de scopuri identice — 
zarea progresului și bunăstării popoa
relor lor. in cadru] unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
in care să fie respectate drepturile 
tutdror națiunilor. într-o lume a 
păcii și progresului.

Peru vor 
avind la 
sint ani- 
de reali-

PE SCURT
CORESPONDENȚII
, SUCEAVA. Blocul 56-B dm 
noul cartier ..George Enescu", 
din Suceava, nu se deosebește 
prin nimic de celelalte construc
ții similare date în folosință in 
ultima parte a acestui an. Sta
tistic insă, respectivul bloc de 
locuințe are pentru edilii orașu
lui o semnificație deosebită. 
Aici, la scara B, se află aparta
mentul nr. 4. în acest aparta
ment locuiește, cu familia . lui, 
Vasile Țicu, strungar la între
prinderea mecanică. Apartamen
tul lui este cel de-al 10 000-1ea 
apartament sucevean. De subli
niat că. în prezent, mai bine de 
două treimi din populația mu
nicipiului locuiește in case noi.

SIBIU. Casa artelor din Sibiu 
/te gazda unei interesante ex

poziții de încălțăminte și artico
le de marochinărie, realizată de 
întreprinderile 
meșteșugărești din județ, prin
tre care „13 
biu, „8 Mai 
treprinderea de încălțăminte și 

’ piele Agnita, cooperativa „Ghea
ta" Sibiu și altele. Organizată de 
filiala Sibiu a Asociației române 
de marketing, expoziția (in ca
drul căreia sînt prezentat» cite- 
va sute de articole noi) face 
cunoscute eforturile unităților 
sibiene pentru diversificarea, în
noirea Și modernizarea produse
lor. Totodată, ea testează pre
ferințele cumpărătorilor. In ca
drul expoziției au fost organi
zate și dezbateri cu specialiști 
și lucrători din ateliere de crea
ție*.

și cooperativele
Decembrie" Si-

Mediaș, In-

BACĂU. La Casa de cultură 
„Vasile Alecsandri" din Bacău a 
avut loc, sub auspiciile Consi
liului județean al Frontului Uni
tății Socialiste, prima sesiune de 
referate și comunicări a comi
siilor de judecată. Au luat parte 
membri ai celor 390 comisii 
de judecată, care activează 
în întreprinderi și instituții, in 
cooperativele agricole de pro
ducție, in cooperația meșteșugă
rească și pe lingă 
populare, conducători de între
prinderi și instituții, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă, 
juriști. Tema principală a refe
ratelor și comunicărilor prezen- ■ 
tate : contribuția comisiilor de 
judecată la întărirea legalității 
socialiste, apărarea avutului ob
ștesc. întărirea disciplinei in 
muncă, creșterea rolului mijloa
celor de influențare în masă.

consiliile

ARGEg. De la începutul anu
lui, constructorii de locuințe ar-

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire clin partea ministrului a- 
facerilor externe și cooperării al Re
publicii Burundi. Melchior Bwakira, 
pentru mesajul adresat cu prilejul 
desemnării sale in această funcție.

*

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Populare Bangladesh. însărci
natul cu afaceri ad-interim al acestei 
țări la București. C. M. Murshed. a 
rostit marți o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

Marți după-amiază. la Casa de cul
tură a Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, a

fost organizată o manifestare cultu
rală cu ocazia Zilei naționale a Re
publicii Populare Bangladesh.

Cu acest prilej, ziaristul 
Călina a prezentat aspecte 
riei și dezvoltării actuale a 
cii Populare Bangladesh.

Au participat loan Botar. secretar 
general al I.R.R.C.S., Stanciu Stoian. 
secretar general al Ligii de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost de față C. M. Murshed. 
însărcinat cu afaceri a.i. al Repu
blicii Populare Bangladesh in țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Nicolae 
ale isto- 
Republi-

t v

9,00
10,00
10,15

PROGRAMUL I

Teleșcoală.
Elevii din Hallnga.
Floarea muncii (program de 
cîntece în interpretarea coru
lui Combinatului siderurgic 
Hunedoara).

10.30 Telerecital Elvira Godeanu.
11,40 ' ’ “
12.00
12,05
16,00
16.30
17.00
17,05

TELEGRAME EXTERNE
BERLIN———— ,

Reuniunea grupului de redactare

DIN ȚARĂ
NOȘTRI TRANSMIT:

A apărut „REVISTA DE ISTORIE" nr. 11/1975

predat „la cheie" lo-geșeni au .
catarilor din orașele județului 
2 300 apartamente. Pină la sfîr- 
șitul anului urmează să mai fie 
date în folosință încă 900 de a- 
partamente, îndeosebi în orașe
le Curtea de Argeș și Cimpu- 
lung. Două blocuri se află in 
stadiu de finisaj și in comuna 
Berevoiești, pentru minerii din 
bazinul carbonifer Schitu Go
lești. La parterul multor blocuri 
au fost deschise unități comer
ciale și prestatoare de servicii.

SALAJ. La Zalău a avut loc 
o consfătuire cu tinerii absol
venți ai diferitelor facultăți din 
țară repartizați in acest an în 
județ : profesori, ingineri, me
dici. economiști. Au participat 
membri ai biroului comitetului 
județean de partid și alți acti
viști de partid, conducători de 
întreprinderi și instituții, specia
liști. Tinerii au luat cunoștință 
de prefacerile înnoitoare din ac
tualul cincinal în acest județ, de 
perspectivele sale în anii urmă
tori.

In deschidere sint publicate 
studiile : România socialistă — 
prezență activă în efortul gene
ral al națiunilor pentru secu
ritate și cooperare in Europa de 
Nicolae Fotino și Florin Roșu : 
Date noi privind poziția Româ
niei in contextul contradicțiilor 
internaționale din vara anului 
1938 de loan Talpeș. -In continua
re sînt inserate studiile : Pro
prietatea imobiliară a supușilor 
străini din Moldova in perioada 
prereguiamentară de Stela MS- 
rieș : Interese economice engle
ze la Dunărea de Jos și in Ma
rea Neagră intre 1803—1829 de 
Paul Cernovodeanu : Activitatea 
istoriografică a lui Ion Ursu si 
lupta sa pentru unitate naționa
lă de Sergiu Columbeanu.

La rubrica CONSULTAȚII

IN SPRIJINUL PART1CIPAN- 
ȚILOR LA ÎNVĂȚAMÎNTUI 
POLITICO-IDEOLOGIC DE 
PARTID. Mircea Mușat semnea
ză articolul Intensificarea proce
sului de clarificare ideologică in 
mișcarea muncitorească. Trans
formarea Partidului Socialist iu 
Partidul Comunist Român — 
etapă superioară în mișcarea 
revoluționară si democratică din 
tara noastră. Luptele revoluțio
nare ale clasei muncitoare sub 
conducerea P.C.R. in anii 1921— 
1310.

Revista mai conține rubricile : 
DOCUMENTAR. VIAȚA ȘTIIN
ȚIFICĂ. RECENZII. REVISTA 
REVISTELOR, ÎNSEMNĂRI și 
BULETIN BIBLIOGRAFIC. Pre
țul unui număr este de 10 (zece) 
lei.

Muzică populară.
Telex, 
închiderea programului. 
Teleșcoală.
Curs de limba rusa.
Telex.
Pentru timpul dv. liber vă 
recomandăm...
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Ateneu popular TV.

pentru lucrătorii 
din agricultură.
„Nănuța mea din Bihor" — 
melodii populare.
Tribuna TV.
1001 de seri : Croitorasul cel 
viteaz.
Telejurnal.

20.00 Te tint, țara mea. (Interpre
tează formația corală „Paul 
Constantinescu" a Palatului 
Culturii Ploiești).

20,15 Telecinemateca. tn ciclul 
„Mari regizori" — Vittorio de 
Sica : filmul artistic „Scurtă 
vacanță”. Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor italiene. 
In distribuție : Florinda Bol- 
kan, Renato Salvatori, Daniel 
Quenaud.

21,45 Muzică din operete,
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

BERLIN 16 — Corespondentul nos
tru transmite : Tn conformitate cu 
înțelegerea realizată la reuniunea Co
misiei redacționale pentru pregătirea 
Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, la 16 decem
brie 1975 și-a început lucrările, la 
Berlin, grupul de redactare pentru

continuarea elaborării proiectului de 
document al conferinței.

La reuniunea grupului de redactare 
participă reprezentanți a 22 de parti
de comuniste și muncitorești din Eu
ropa. Din partea Partidului Comunist 
Român participă o delegație condusă 
de Ștefan Voicu. membru al C.C. al 
P.C.R.

17,20

17.30 .
18.00 .Lecții TV

18.40

18.55
19.30

19.30

20.00
20.20

20,55
21.20
21.25

22.30

PROGRAMUL II

Studio '75.
Preferințele dv. muzicale sint 
și preferințele noastre.
Telerama.
Telex.
Roman-fotleton : ,,Cimentul”, 
(Episodul I). O producție a 
studiourilor de televiziune so
vietice.
închiderea programului.

vremea

Ședința Comisiei permanente a C. A. E. R. pentru
industria

LaMOSCOVA 16 (Agerpres).
Minsk au avut loc recent lucrările 
celei de-a 25-a " ,
permanente a C.A.E.R. pentru 
dustria alimentară, la care au parti
cipat delegațiile țărilor membre 
ale consiliului și reprezentanți ai 
R.S.F.I.

Comisia a examinat măsurile în ve
derea elaborării propunerilor pentru 
programul de colaborare pe termen 
lung al țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniu] producției bunurilor a- 
Iimentare.

S-a examinat stadiul introducerii 
în practică a rezultatelor cercetări
lor științifice în domeniul industriei 
alimentare efectuate în perioada 
1971—1974 prin conlucrarea dintre 
institutele de specialitate din țările 
membre ale C.A.E.R. și s-au conve
nit măsurile care să contribuie la 
perfecționarea în continuare a cola
borării în acest domeniu.

Comisia a examinat problemele 
colaborării legate de dezvoltarea teh-

ședințe a Comisiei
in

lndustria za- 
membre ale 

anul 
cores-

nicii și tehnologiei din 
hărului din țările 
C.A.E.R. in perioada pină în 
1990. adoptind recomandări 
punzătoare.

De asemenea, s-au examinat proble
me ale colaborării privind mecaniza
rea și automatizarea proceselor de 
producție în întreprinderile diferite
lor ramuri ale industriei alimentare.

S-a convenit organizarea subsiste
mului International de informare 
tehnico-științifică in domeniul in
dustriei alimentare, precum și pro
gramul activității acestuia.

Comisia a adoptat proiectul con
venției multilaterale privind specia
lizarea internațională in producția de 
niz.ină— conservant utilizat in pro
ducția unor tipuri de produse ali
mentare — și a recomandat semna
rea acesteia de către țările intere
sate membre ale C.A.E.R.

Ședința s-a desfășurat. într-o at
mosferă prietenească, de lucru. în 
spiritul deplinei înțelegeri reciproce.

BOTOȘANI. Unitățile Direcției 
comerciale și ale cooperației/ de 
consum din județul Botoșani au 
inițiat o serie de acțiuni menite 
să ducă la continua îmbunătă
țire a aprovizionării populației 
cu produse alimentare. Au avut 
loc concursuri de preparate de 
patiserie și cofetărie și expoziții 
de artă culinară cu vînzare care 
au dus Ia diversificarea și spo
rirea numărului de preparate 
puse în vînzare prin magazinele 
de tip ..Gospodina".

IALOMIȚA. Lucrătorii de la 
Oficiul pentru îmbunătățiri fun
ciare și proiectarea construcții
lor agricole Ialomița au termi
nat o lucrare de mare impor
tantă pentru apărarea împotriva 
inundațiilor a orașului Slobozia. 
Prin «ăparea unei noi albii, a 
fost1 desființat ..cotul lui Dră- 
gan“, rîul Ialomița fiind astăzi 
mai- scurt cu circa 3 km. iar 
pericolele ce se creau iarna din 
cauza înghețului și primăvara 
datorită revărsării apelor au 
fost înlăturate.

MARAMUREȘ. Constructorii 
maramureșeni au predat benefi
ciarului primul obiectiv situat 
pe noua platformă industrială a 
orașului Vișeul de Sus. Este vor
ba de o fabrică de mobilă. Prin 
soluția modernă aleasă de către 
proiectanți (parter plus trei e- 
tam) s-au economisit circa 6 000 
metri pătrati de teren fertil.

Timpul probabil pentru 18, 19 și 20 
decembrie. în țară : După O încălzire de 
scurtă durată, vremea se va răci. în- 
cepînd din nord-vestul țării. Cerul 
va fi mai mult noros Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare în cea mai mare parte a 
țării. Vîntui va sufla moderat,, cu 30— 
50 km pe oră. Tn a doua parte a in
tervalului se prevăd intensificări ale 
vîntului pînă la 80 km pe oră. asociate 
cu viscol. îndeosebi în cîmpia din su
dul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, iar cele maxime intre minus 5 
și plus 5 grade. La Biicurești : Cer mai 
mult noros. precipitații temporare. Vîn- 
tul va prezenta intensificări. Tempera
tura în scădere ușoară.

t

L O T O
Numerele extrase 

la tragerea excepțională 
din 16 decembrie 1975

EXTRAGEREA I : 29 83 34 52 
23 1 55 14 81 43 31

EXTRAGEREA a
57 65 25 85 63 5 61

aEXTRAGEREA
87 15

EXTRAGEREA
65 56

EXTRAGEREA 
67 73

Fond general de 
lei.

a
a

PARIS MATCH"

Scandalul medicamentelor
de 12 mili-

niei de mare răsunet pe 
triva consumului abuziv 
acestui adevărat flagel.

Sub titlul de mai sus, revista „Paris Match" consacră un articol campa- 
care a lansat-o doctorul francez Henri Pradal impo- 
de medicamente, relevind consecințele nefaste ale

Articole noi din sticlă, faianță 
și porțelan

H-a :
37 90
IlI-a : 82 80 4
IV-â : 2 29 61
V-a : 71 38 11
ciștiguri : 857 186

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT» SPORTj
Finalele 

campionatelor 
naționale de trintă

La sfirșitul acestei săptămini vor 
avea loc. la Brașov, finalele celei 
de-a Vl-a ediții a campionatelor na
ționale sătești la vechea și populara 
disciplină sportivă a trîntei. La în
trecerile preliminare ale acestei com
petiții de masă, organizată de C.C. al 
U.T.C., cu sprijinul C.N.E.F.S. și al 
U.N.C.A.P., au luat parte zeci de mii 
de tineri săteni. Pentru finale s-au 
calificat cei mai puternici luptători 
— 231 de tineri campioni ai județe
le la șase categorii de greutate (56 
kg. 62 kg. 68 kg. 76 kg. 87 kg și pes
te 87 Kg).

Meciurile se vor disputa in zilele 
de 22 și 23 decembrie în sala „Trac
torul" și la 24 decembrie in noua 
sală a sporturilor (finalele propriu- 
zise). Cu ocazia finalelor vor avea loc 
și cîteva întreceri demonstrative la 
lupte greco-romane. lupte libere și 
judo cu participarea unor sportivi 
din loturile reprezentative ale Româ
niei.

Sezon „de vîrf“
pitoreas- 
ia poale-

Poiana Brașovului — 
ca stațiune montană de 
le Postăvarului — iși intimpină 
oaspeții cu tradiționala ospitali
tate și cu multă zăpadă. Ca m 
fiecare an. și in această iarnă. 
Poiana Brașovului se prezimă 
turiștilor întinerită și cu un plus 
de frumusețe. Capacităților de 
cazare, masă și de agrement 
existente — revizuite și puse ia 
punct — li s-a alăturat de curînd 
un nou obiectiv turistic : com
plexul „Crăișorul". format din 
hotel și restaurant. El vă fi ur
mat. peste puține zile, de un alt 
complex turistic : „Vulturul", cu 
o capacitate de 230 locuri cazare 
în camere modern mobilate.

Tntrucit majoritatea celor ce 
vor sosi în această iarnă la Po
iana Brașovului doresc să prac
tice sporturile de iarnă, s-au asi
gurat cele mai bune condiții 
pentru practicarea schiului. Ast
fel, pirtiile de schi au fost cură
țite și amenajate. Au fost revi
zuite instalațiile de transport pe 
cablu : telecabina și teleschiuri- 
le. Școala de schi este și ea pre
gătită să-și deschidă cursurile 
pentru cei care doresc să se ini
țieze in acest sport. Cei mai 
buni schiori — foști sportivi de 
performanță — le stau la dispo
ziție. Pe de altă parte, la fiecare 
hotel au fost organizate spatii de 
depozitare a materialului sportiv 
al turiștilor, precum și cîteva 
centre de închiriat materia) și 
echipament sportiv.

— Oficiul de turism „Carpati” 
Brașov — ne-a spus tovarășul

În cîteva rînduri
HOCHEI : „Cupa 
30 Decembrie”

Turneul internațional de hochei pe 
gheață pentru „Cupa 30 Decembrie", 
desfășurat la Miercurea Ciuc. a fost 
cîștigat de echipa V.Z.K.G. Ostrava, 
care activează in prima ligă a cam
pionatului Cehoslovaciei. Locul al 
doilea a fost ocupat în mod surprin
zător de formația Sport Club Miercu
rea Ciuc, invingătoare cu 5—4 (2—0. 
2—1, 1—3) in jocul cu Dinamo Bucu
rești. Pe locul patru s-a clasat echipa 
de tineret a clubului praghez Slavia.

*
Peste 10 000 de spectatori au ur

mărit la Stockholm meciul revgnșă 
dintre selecționatele de hochei pe 
gheață ale Suediei și Cehoslovaciei. 
Hopheiștii cehoslovaci au obținut vic
toria cu 
1-0).

Prima 
borg, se

disputat la Gettysburg (Pennsylva
nia). s-a încheiat cu scorul de 
144—129 puncte în favoarea sportivi
lor din vechiul continent.

Iată cîștigătorii în ordinea catego
riilor : Sziics (Ungaria) — 227.500 kg: 
Lastri (Cuba) - 247,500 kg ; Kortz 
(Polonia) — 252,500 kg ; Urrutia 
(Cuba) — 302,500 kg. : Stark (Un
garia) — 307,500 kg ; Șari (U.R.S.S.) 
— 360 kg ; Rigert (U.R.S.S.) —
390 kg : Cameron (Cuba) — 362 kg ; 
Pavlacek (Cehoslovacia) — 372 kg.

scorul de 2—1 (1—0, 0—1,
partidă, disputată la Gbte- 
încheiase la egalitate : 5—5.

HALTERE
Al doilea meci dintre selecționatele 

de haltere ale Europei și Americii,

la Poiana Brașov
Loghin Jucan, directorul aces
tui oficiu — este preocupat ca ț>e 
lingă o cazare confortabilă si o 
masă gustoasă, servită in condi
ții civilizate (pentru care am or
ganizat cursuri de specializare 
.cu personalul de servire) să ofe
re turiștilor români și străini un 

' -bogat program de divertisment.
Sint prevăzute o gamă largă de 
manifestări cultural-artistice, 
seri folclorice, de dans, seri vi- 
nătorești. vizitarea monumente
lor istorice din Brașov și împre
jurimi (N. Mocanii).

G1MNAST1CA
Desfășurată la Leipzig, intîlnirea 

internațională de gimnastică dintre 
echipele de juniori ale R. D. Ger
mana și României s-a încheiat cu 
scorul de 272,15—266.80 puncte in fa
voarea gazdelor.

La individual co'mpus. pe primul 
loc s-a clasat Giinter 
(R. D. Germană) — 55,65

Kopsch
_______ puncte, 

urmat de Kurt Szilier (România) — 
55,15 puncte.

La concursul pe aparate s-a evi
dențiat în mod special gimnastul 
român 
trei 
puncte, 
puncte

Kurt Szilier, care a obținut 
victorii : la paralele — 18,550 

la cal cu minere — 18,550 
și la sol — 18,400 puncte.

380 DE SPORTIVI 
CANADIENI 

JOCURILE OLIMPICELA
La Jocurile Olimpice de vară, pro

gramate anul viitor la Montreal, 
Canada va fi reprezentată de un lot 
de 380 de sportivi și sportive.

Fiind tară-gazdă. Canada participă 
direct.1 fără a mai lua parte la turnee 
preliminare. la: competițiile pe echipe 
(fotbal. handbal. 4 baschet,
hochei pe iarbă etc.).

de 
șefa 

la

In cursul acestei luni, deveni
tă prin tradiție Luna cadourilor, 
o mare afluență de cumpărători 
cunosc și magazinele cu artico
le de menaj din sticlă, “porțelan, 
faianță. Varietatea de forme a 
obiectelor clin sticlă, multitudi
nea desenelor ce decorează va
sele din faianță sau porțelan a- 
trag nu numai pe cei în căuta
rea unei iclei pentru un cadou 
util și frumos, ci și pe gospodi
nele care vor să-și completeze 
vesela cu piese noi. Buna apro
vizionare a magazinelor și ra
ioanelor de specialitate cu acest 
gen de produse oferă cumpără
torilor multiple posibilități 
alegere. Niculina Florea. 
raionului de specialitate de
B.I.G. Berceni, ne spunea : 
„Avem; numeroase modele de 
servicii — de masă, de cafea, de 
ceai, de lichior» atît din porțelan 
sau faianță, cii și din sticlă sau 
cristal. La pahare, de pildă, ca 
să mă refer la unul din cele 
mai cerute produse. in aceste 
zile dispunem de circa 20 de 
modele de pahare cu picior și 
circa 10—15 din celelalte".

Aceeași abundentă — cantita
tivă și sortimentală — este vi- 
zibi'ă în majoritatea magazine
lor cu acest profil, din Capitală 
și din țară. Din datele puse Ia 
dispoziție de serviciul de resort 
din Ministerul Comerțului In
terior rezultă că. intr-adevăr, 
eforturile făcute de întreprin
derile producătoare pentru îm
bogățirea gamei sortimentale se 
fac simțite în magazine, in a- 
provizionarea lor. în ce pri
vește articolele din sticlă, de 
exemplu, se produc pentru 
fondul pieței aproximativ 600— 
700 de sortimente, dintre care 
peste 300 modele de pahare, 
150 modele de obiecte deco-

rative (vaze, scrumiere etc), cir
ca 150 modele de servicii. 
Cele mai multe provin din fa
brici de sticlă cu o îndelungată 
tradiție. Alături de acestea se 
remarcă și produsele noilor în
treprinderi. Astfel. întreprinde
rea „Perla" din Buzău a început 
să livreze pieței primele pro
duse, iar unele dintre acestea 
constituie, la rindul lor. o nou
tate : sint făcute din sticlă co
lorată sau cu incluziuni de sti
clă colorată ;' atit forma lor. cîț 
și decorațiunile sînt moderne si 
se bucură de succes în rindul 
publicului.

Și în sectorul vaselor din fa
ianță și porțelan sint multe nou
tăți de semnalat. Pe lingă ser
viciile de tot felul, cit și pie
sele separate care poartă marca 
întreprinderilor românești de fa
ianță și porțelan, magazinele o- 
feră în această perioadă o va
riată gamă de servicii de masă, 
de ceai, de cafea 
din R.P. Chineză 
mană.

In sectoarele cu 
bricate dip inox. 
au la dispoziție
dele de tacîmuri (din care 6 ab
solut noi) realizate de între
prinderea „Inox" București și
cea din Ocna Sibiului. Ele se
vînd atît în piese separate, cit 
și în casete. Demne de atenție 
sint și platourile, tăvile, fruc
tierele, coșuletele de pîine con
fecționate din inox, intr-o va
rietate de forme și decoratiuni. 
suporturile de tacimuri. de șer
vetele, paletele de tort

Iată doar cîteva din 
pe care le prezintă in 
lună magazinele și

etc importate 
și R.D. Ger-

» „EMISIUNEA LOCALA - 
IN ACȚIUNE". Un schimb de 
experiență pe această temă a 
avut loc recent la Tg. Jiu. cu 
responsabilii colectivelor de re
dacție ale stațiilor de radiofica'- 
re și amplificare de la I.M. 
Sadu. E.M. Horăști. Combinatul 
de lianți și azbociment Tg. Jiu, 
din localitățile Novaci. Tg. 
bunești și Bumbești-Jiu. 
dezbateri a fost audiată o 
siun.e model, e ANTIM 
REANU. Un simpozion urmat de 
vizitarea mînăstirii Govora și 
de inaugurarea expoziției de 
carte „Drumul cârtii vîlcene 
de-a lungul veacurilor" au fost 
organizate, recent, în memoria 
marelui cărturar patriot, o „DE 
I.A POEȚI SPRE POEZIE". La 
Birlad a fost inițiat un ciclu de 

. prelegeri cu acest titlu. O pre
legere dedicată lui Mihai E- 

' minescu a inaugurat ciclul.
o ȘCOALA CENTENARA din 
Rusca (Suceava) și-a sărbătorit, 
recent, veacul de rodnică exis
tență. « ȘEZĂTOARE LITE
RAR- ARTISTICĂ. La Deva, un 
colectiv al revistei „Trânsilva- 

Sibiu s-a întîlnit cu 
cenaclurilor 
din 

din

nia“ din 
membrii 
„Flacăra" 
„Ritmuri" 
s-a încheiat cu
• „CINSTIRE 
mațiile corale.

articole fa- 
cumpărătorii 

peste 20 mo-

și altele, 
noutățile 

această 
raioanele

specializate în vinzarea artico
lelor de menaj din întreaga 
tară. ■

„Cu un consum anual 
arde de franci. Franța este incontes
tabila campioană a lumii in ceea ce 
privește copsumul de medicamente. 
Ce se poate spune despre aceste me
dicamente decît că ele reprezintă 
una din cele mai mari, dar și mai 
primejdioase farse ale timpurilor 
noastre ? Ele sînt inutile (dacă ținem 
seama că două treimi din numărul 
medicamentelor cel mai des folosi
te nu exercită o acțiune ce ar putea 
fi verificată), dăunătoare (întrucit 
între 5 și 23 la sută din bolnavi sint 
spitalizați tocmai datorită acestora) 
și foarte costisitoare".

Aceste afirmații, aparțin doctorului 
Henri Pradal, specialist în toxicolo- 
gie farmaceutică. EI a petrecut 12 ani 
in „seraiul" laboratoarelor industria
le, pe care l-a părăsit pentru a face 
cunoscute lucruri ce nu mai puteau 
fi trecute sub tăcere.

„Ghidul medicamentelor celor moi 
curente", publicat anul trecut, i-a a- 
dus celebritatea. Conceput ca un re
pertoar alfabetic. în care, rînd pe 
rind, sint puse sub reflector perico
lele consumului de aspirină pentru 
aparatul digestiv, prețul scandalos 
de ridicat al vitaminelor din anumi
te comprimate etc., ghidul lansează 
un .semnal de alarmă in fața abuzu
lui de medicamente, ce amenință să 
transforme societatea occidentală în
tr-o lume de drogați. Apariția aces
tei cărți a avut efectul unei bombe. 
Industria farmaceutică — cu o cifră 
de afaceri anuală de 23 miliarde 
de franci — a pornit de îndată la 
contraatac. Deși copleșit de citații, 
de scrisori de orotest. curajosul doc
tor. avîndu-i de partea sa pe consu
matori. a sfirșit prin a ciștiga pro
cesele cu fabricanții de medicamen
te. Cele 500 000 de exemplare vîndu- 
te pină in prezent sînt de altfel re
velatoare pentru ecoul pe care l-a 
trezit cartea în rindul publicului.

De curînd, dr. Pradal a „recidivat", 
publicînd o nouă lucrare — „Marile 
medicamente" — care se adresează 
de data aceasta profesioniștilor. Por
nind de Ia convingerea că medicii și 
farmaciștii nu sint informați decît 
cel mult din broșurile de reclamă a 
medicamentelor, editate tocmai 
laboratoarele producătoare (17 la 
sută din prețul de desfacere a me
dicamentelor este destinat publici
tății. în timp ce numai 7 la sută cer
cetărilor de laborator). Pradal pre
zintă 30 de medicamente considerate 
de el ca fiind „majore". Nu este 
vorba de medicamentele cele mai 
utilizate, nici de cele 
pentru producători, ci 
active. De multe ori. 
prezentate de acestea, 
sînt pe măsura eficacității lor. Ast
fel. „utilizarea tot mai largă a digi- 
talinei are ca urmare o înmulțire a 
accidentelor toxice, accidente soldate 
cu moartea în 10 la sută din cazuri". 
Sau un alt exemplu : „supripiarea

cîe

mai rentabile 
de cele mai 

pericolele re- 
arată Pradal.

C.âr- 
Duoă 
emi-
IVI-

literare
Hunedoara și 

Deva. Șezătoarea 
un microconcert. 
MUNCII !“ For
de teatru, de

dans, muzică populară ale Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Ploiești au prezentat un specta
col dedicat colectivelor de mun
citori. tehnicieni, ingineri din 
municipiu care și-au realizat 
planul cincinal înainte de ter
men. ■ CONSFĂTUIREA TEA
TRELOR POPULARE. La Foc
șani. timp de două zile, s-au in-

și concursuri, recitaluri de poe
zie. prezentări de filme, specta
cole teatrale și muzicale. întîl- 
niri cu scriitori și editori. • ,.A- 
NALOGIILE ARTEI ACTORU
LUI". Mărturiile muzicianului 
Dimitrie Cuclin despre tinere
țea lui Constantin Brâncuși au 
deschis duminică primul pro
gram din cadrul ciclului cu ti-

■.li.,-”" _ ■ 'I' M -i 'SV'/.Carnet cultural
tilnit reprezentanții a 20 de tea
tre populare din Întreaga țară. 
A fost analizată activitatea in 
stagiunea 1974—75, s-a discutat 
repertoriul actualei stagiuni. Au 
prezentat spectacole 
din Cimpina. Tulcea. Slobozia. 
Buzău și Focșani. 9 
CULTURII" la Alexandria. O 
manifestare politico-educativă 
și cultural-artistică in cadrul 
căreia au avut loc simpozioane 
și dezbateri cu temele „Orașul 
Alexandria — realizări $i per
spective". „Tineretul, participant 
activ la înfăptuirea Programului 
partidului". „Să cunoaștem și să 
aplicăm legile țării", „Proble
me actuale ale literaturii româ
ne în lumina documentelor 
Congresului al XI-lea“. precum

formații
„LUNA

tlul de mai sus, inițiat la Insti
tutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" 
din București, pe tema relațiilor 
dintre spectacolul contemporan 
și sculptură, pictură, poezie etc. 
• „BALADA LOTRULUI". Un 
poem dramatic dedicat con
structorilor marii hidrocentrale 
a fost realizat de Gheorghe Du
mitrescu și loan Meițoiu, care 
s-au întîlnit recent la clubul din 
Voineasa cu constructorii-eroi 
ai poemului lor. • EXPOZIȚIE. 
La Arad, expoziția județeană de 
artă plastică deschisă la Gale
ria „Alfa" înmănunchează 52 lu
crări de pictură, sculptură, gra
fică și artă decorativă. • „O- 
MAGIU REPUBLICII". La clu
bul „Electroputere" din Craiova

4

cortizonului provoacă deseori recidi
ve mai grave decit afecțiunea care e 
justificat un astfel de tratament". 
Revelația cea mai importantă este 
insă aceea a „interacțiunilor medica- 
mentoase". cu alte cuvinte, pericolul 
prescrierii mai multor medicamente 
deodată. Această primejdie este a- 
proape total ignorată de medici si 

' farmaciști, deși majoritatea rețetelor 
prescrise in Franța conțin mai mult 
de trei medicamente. Desigur că 
există „tabele de interacțiune" care 
permit să se vadă dacă medicamen
tele pot să se combine fără riscuri. 
Ele, siRt înșă „protejate de brevete 
al 'carof posesori nu Vor să le cedeze' 
gratis in folosul sănătății publice". 

Desigur că abuzul de medicamente 
are și o cauză de ordin psihologic : 
ideea de progres ne face să credem 
că proliferarea medicamentelor și 
generalizarea folosirii lor reprezintă 
o victorie a omului asupra răului, o 
mărturie a puterii sale. în fiecare 
gospodărie din Franța iși găsește lo
cul un dulăpior cu medicamente, a 
cărui prezentă oferă garanția că poa
te proteja împotriva loviturilor soar- 
tei. iar atunci cind medicul nu pre
scrie nici un medicament, pacientul 
pleacă nemulțumit.

De unde provine aceâstă Încredere, 
atunci cind înțelepciunea ar indemna 
la circumspecție ? Dintr-o iluzie — 
răspunde Pradal — o iluzie care ne-a 
fost impusă de atotputernica indus
trie farmaceutică, cu complicitatea 
mai mult sau mai puțin conștientă a 
corpului medical.

Un număr de 11 000 de medica
mente au obținut brevetarea, deși 
numai 100 sint de o valoare indiscu
tabilă, așa cum a confirmat de cu
rînd și O.N.U., pornind de la un ra
port al Organizației Mondiale a Să
nătății.

Una din explicațiile acestui feno
men de proliferare o constituie ți 
faptul că. fiind nevoie de mult timp 
pentru a obține reașezarea prețului 
unui medicament vechi, fabricanții 
„se descurcă", scoțînd fără incetare 
medicamente noi — „ciorbe", in jar
gonul lor — care. în afară de cîteva 
vitamine sau enzime. au aceeași 
compoziție ca și vechile variante, 
dar... costă de âouă ori mai mult. 
Iată de ce numai o treime din pro
dusele actuale au o vîrstâ de peste 
5 ani. Iar sistemul în vigoare permite 
industriei farmaceutice să tragă pro
fituri uriașe pe seama „Sănătății 
publice", grație unui cvasimonopol
asupt-a informației.

Marea și adevărata problemă o 
constituie însă în ochii autorului 
prevenirea bolilor, căci „majoritatea 
medicamentelor din ziua de azi tra
tează simptomele și nu cauzele lor". 
Cercuri din ce in ce mai largi ale 
populației ajung astfel la convinge
rea că societatea este cea care tre
buie să fie tratată — scrie in înche
iere revista.

— festival coral județean, dedi
cat aniversării republicii. Par
ticipă 31 de coruri selecționate 
din cele 88 cite au participat la 
faza de masă în 44 de centre. 
Pe primele locuri s-au situat 
formații din Cernătești. Dăbu- 
leni. Poiana Mare. Amărăștii de 
Jos.- Calafat. Băilești, Podari etc.
• LICEUL REAL-UMANIST 
NR. 2 din Sfintu-Gheorghe — in 
sărbătoare. Două zile a durat săr
bătorirea împlinirii unui secol 
de ,1a înființarea acestui lăcaș 
de cultură. Intilniri între gene
rații, expoziții școlare de artă 
și lucrări tehnice, simpozioane, 
o adunare festivă — în cadrul 
căreia participanții au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu au 
întregit această frumoasă săr
bătoare. • LA CRAIOVA, faza 
județeană a................. ‘
tru scurt a 
de formații 
confruntare ___ ...__ ____
dintre cei buni s-au dovedit ar
tiștii amatori de la întreprinde
rea de conserve din Calafat, cei 
de la Regionala C.F.R. și Sindi
catul învățămint din Craiova, de 
la căminul cultural din Amă
răștii de Jos, de la Casă de cul
tură a sindicatelor din Craiova.

Corespondenții „Scînteii"

festivalului de teâ- 
durat trei zile. 100 
s-au reunit într-o 

in care cei mai buni
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Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens

rezoluția propusă de România și Filipine

făurirea unei lumi mai bune pentru toate popoarele
NAȚIUNILE UNITE 16 — Cores

pondentul nostru transmite ; Reedi- 
tînd votul din Comitetul pentru pro
blemele juridice, plenara Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat, prin 
consens, una dintre cele mai impor
tante rezoluții ale actualei sesiuni 
vizînd îmbunătățirea Cartei O.N.U. 
și creșterea rolului Națiunilor Unite 
în viața politică și economică inter
națională. Acest document, prezen
tat de România și Filipine, împreu
nă cu alte 26 de stațe membre, are 
drept obiectiv principal continuarea 
și aprofundarea procesului de identi
ficare a celor mai eficiente căi și 
mijloace pentru îmbunătățirea și de
mocratizarea activității organizației, 
pentru ridicarea sa la înălțimea res
ponsabilităților majore care îi revin 
în cimpul vast al raporturilor inter
naționale, potrivit speranțelor de 
pace și progres pe care le-au investit 
în ea popoarele lumii.

După ce reamintește documentele 
adoptate de Adunarea Generală în 
perioada 1955—1974 referitoare la 
Carta O.N.U. și la creșterea rolului 
organizației în viața internațională, 
rezoluția subliniază că Adunarea 
Generală, examinînd raportul Comi
tetului ad-hoc pentru Carta O.N.U. 
și punctul intitulat „Creșterea rolu
lui O.N.U. în menținerea și consoli
darea păcii și securității internațio
nale, in dezvoltarea cooperării între 
toate națiunile și in promovarea 
normelor dreptului internațional în 
relațiile dintre state" și considerînd 
că observațiile, propunerile și suges
tiile prezentate Comitetului ad-hoc 
necesită o examinare mai aprofun
dată și, în același timp, reafirmînd 
sprijinul său pentru scopurile și 
principiile enunțate în Cartă, hotă
răște :

Comitetul ad-hoc, înființat în baza 
rezoluției numărul 3 349 din 17 de
cembrie 1974, să fie reconvocat 
calitate de Comitet special 
Carta Națiunilor Unite și 
creșterea rolului organizației și să-și 
continue lucrările pentru îndeplini
rea următoarelor sarcini care îi sînt 
încredințate : să examineze în deta
liu observațiile primite de la guver
ne cuprinzînd sugestiile și propu
nerile privind Carta Organizației 
Națiunilor Unite și creșterea rolului 
organizației în domeniile menționa
te ; să examineze orice alte propu
neri concrete pe care guvernele ar 
putea să le prezinte în vederea creș
terii capacității O.N.U. de a-și rea
liza scopurile ; să enumere propu
nerile care au fost făcute în comitet 
și să identifice pe cele care au sus
citat un interes special.

Adunarea Generală cere, de ase
menea, comitetului să examineze 
propunerile prezentate sau care vor 
fi prezentate, cu scopul de a acorda 
prioritate discutării acelor domenii 
asupra cărora este posibilă realiza
rea unui acord general și decide să 
lărgească comitetul, astfel îneît a- 
cesta să includă următoarele state : 
România, Barbados, Belgia, Egipt și 
Irak. Totodată, Aduțarea Generală 
invită guvernele să continue prezen
tarea sau aducerea la zi a observa
țiilor și propunerilor lor și cere se
cretarului general să pregătească, 
spre a fi folosit de comitet, un stu
diu în care să fie prezentate în mod 
analitic părerile exprimate de gu
verne în ce privește diferitele as
pecte ale funcționării Națiunilor U- 
nite, inclusiv cele vizînd în mod 
deosebit Carta, și, de asemenea, să 
acorde comitetului tot ajutorul ne
cesar.

în încheierea rezoluției. se cere 
Comitetului special pentru Carta

în 
pentru 
pentru

Națiunilor Unite și creșterea rolului 
organizației să prezinte un 
asupra lucrărilor 
XXXI-a sesiuni 
rale.

Luînd cuvîntul
pra rezoluției româno-filipineze, re
prezentantul statului Mauritius, Ra
da Krishna Ramphal, a calificat e- 
forturile vizînd îmbunătățirea acti
vității și întărirea rolului organiza
ției drept o expresie a obligației mo
rale față de statele și popoarele lu
mii. Rezoluția reflectă cel mai real 
consens obținut în favoarea crește
rii rolului O.N.U. în menținerea pă
cii și în misiunea sa istorică de a 
edifica o lume nouă, mai bună, pen
tru toate popoarele și nu numai pen
tru cei care deja se bucură de pri
vilegii pe seama celor exploatați și 
săraci.

Reprezentantul Boliviei, Moises 
Fuentes Ibanez, a declarat că revi
zuirea Cartei este necesară pentru 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale, pentru sporirea rolului 
O.N.U. în lume prin amplificarea 
funcțiilor unor organisme ale sale 
și pentru sporirea eficienței lor în 
coordonarea eforturilor spre soluțio
narea pașnică a diferendelor interna
ționale și prin determinarea respec
tării stricte a principiilor fundamen
tale ale Cartei O.N.U.

Ambasadorul Ciprului, Zenon Ros- 
sides, a evidențiat că revoluția a- 
doptată vizează consolidarea păcii 
și securității în lume nu pe baza e- 
chilibrului forței, ci prin creșterea 
rolului organizației și prin amplifi
carea funcțiilor sale în sfera politică 
și cea economică.

Adjunctul ministrului afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, Iakov 
Malik, a declarat că țara sa sprijină 
eforturile de creștere 
O.N.U. și consideră că 
și sarcina de căpetenie 
Iui special nou format.

Lai Iâ-li, reprezentantul R.P. Chi
neze, a declarat că misiunea princi
pală a Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației este de a trece la identi
ficarea în mod concret a articolelor 
Cartei care nu mai corespund rela
țiilor actuale, nici realităților și ce
rințelor și care trebuie deci înlocui
te. Vorbitorul a subliniat că prin re
vizuirea Cartei trebuie restabilită e- 
galitatea în drepturi a tuturor sta
telor, indiferent de mărimea

♦
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pondentul nostru transmite : 
în dezbatere un raport al Comitetu
lui politic special, Adunarea Genera
lă a O.N.U. a adoptat un număr de 
patru rezoluții prin care cere Is
raelului să înceteze imediat politica 
anexionistă și de colonizare a teri
toriilor arabe ocupate în războiul din 
1967 și reafirmă că toate măsurile 
luate pentru modificarea caracteru
lui fizic, a compoziției demografice, 
structurii instituționale sau statutu
lui acestor teritorii sînt nule și nea
venite.

De asemenea, Adunarea Genera
lă reafirmă aplicabilitatea la toate 
teritoriile arabe aflate sub ocupația 
trupelor israeliene a Convenției de 
la Geneva privind protejarea popu
lației civile în timp de război. Prin 
rezoluțiile adoptate se cere Comite
tului special pentru investigarea 
practicilor Israelului care afectează 
drepturile omului în teritoriile ocu
pate să-și continue activitatea și să 
întreprindă un studiu pentru evalua
rea naturii și amplorii distrugerilor 
provocate orașului sirian Kuneitra 
de trupele israeliene de ocupație.

raport 
de-asale celei

a Adunării Gene-
la dezbaterile asu-

a rolului 
aceasta este 
a Comitetu-

lor.

Cores- 
Luînd

AZI ÎȘI ÎNCEPE LUCRĂRILE

(De la trimisul nos
tru, V. Păunescu). In 
marea sală „Karl 
Marx" din Havana se 
deschid astăzi lucrări
le primului Congres 
al Partidului Comunist 
din Cuba — eveni
ment de deosebită im
portanță în viața par
tidului și poporului 
prieten cubanez. Par
ticipă 3137 de dele
gați, aleși în cadrul 
adunărilor organiza
țiilor de partid muni
cipale, regionale și 
provinciale. Așa cum 
arată ordinea de zi 
stabilită, congresul va 
analiza activitatea des
fășurată de partid și 
popor în cei aproape 
17 ani care au trecut 
de la victoria revolu
ției, va stabili platfor
ma activității viitoare 
de politică internă și 
externă, va adopta 
statutul partidului și 
va examina proiectul 
constituției țării. Tot
odată, urmează să fie 
definit sistemul de or
ganizare și conducere 
a economiei naționale; 
un loc deosebit este 
acordat problemelor

planificării pe o pe
rioadă mai adecvată 
stadiului actual de 
dezvoltare a economiei 
naționale cubaneze, 
propunîndu-se discu
tarea și adoptarea pri
mului plan cincinal 
(1976—1980).

înaltul for al comu
niștilor cubanezi a fost

CORESPONDENTĂ 
DIN HAVANA

precedat de o amplă 
activitate politico- 
ideologică ți organiza
torică. De altfel, în
treaga viață politică 
și economică în acest 
an — proclamat „anul 
primului congres" — 
a stat sub semnul în
trecerii socialiste pen
tru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor 
de producție. Ziarul 
„Granma", organ al 
C.C. al P.C. din Cuba, 
informa că aproxima
tiv 42 000 de centre de 
muncă și-au îndepli
nit angajamentele lua
te în cadrul întrece-

rii „Primer congreso", 
iar peste 10 000 de 
unități și-au realizat 
planul anual de pro
ducție cu peste o lună 
înainte de termen.

Havana, gazdă 
marelui eveniment, 
și întreaga țară 
îmbrăcat haine 
sărbătoare. îndemnul 
„să facem din Cuba o 
grădină" și-a găsit ex
presie concretă în ac
tivitățile patriotice, 
desfășurate zi de zi, 
pentru sădirea a mi
lioane de flori, pen
tru amenajarea stră
zilor și parcurilor. A- 
cum, principalele a- 
venide ale capitalei, 
edificiile sale sînt de
corate festiv, arborînd 
pancarte cu cifre ce 
vorbesc despre succe
sele obținute și des
pre planurile de vii
tor. „Spre primul con
gres — prin noi vic
torii". Iată una din a- 
ceste lozinci, poate 
cea care redă cel mai 
bine ambianța în care 
se deschid lucrările 
primului congres al 
comuniștilor cubanezi.

ai
I

Instaurarea unei noi
economice

misiune de primă 
însemnătate a O.N.U.

Un interviu acordat de 
Kurt Waldheim

LONDRA 16 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat la New York com
paniei „British Broadcasting Corp." 
(B.B.C.). secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim, a apreciat ca foarte important 
și constructiv rolul jucat de O.N.U. 
in vederea menținerii păcii în lume. 
Recenta prelungire a mandatului for
țelor O.N.U. pentru supravegherea 
dezangajării pe înălțimile Golan, a 
precizat Kurt Waldheim, înseamnă 
acordarea unui nou răgaz de șase 
luni în vederea găsirii unei soluții 
politico-diplomatice în problema O- 
rientului Apropiat.

Secretarul general al O.N.U. a 
arătat, de asemenea, că problema in
staurării noii ordini economice in 
Iumc‘este cea mai importantă dintre 
cele avute in vedere de organizația 
Națiunilor Unite. Noua ordine eco
nomică mondială, a spus el, trebuie să 
constituie puntea de legătură peste 
prăpastia care separă țările bogate 
de cele sărace din așa-zisa „lume a 
treia" și să ajute, totodată, statele 
occidentale la rezolvarea problemelor 
monetare.

PEKIN

Încetarea din viață 
a tovarășului Kan Șen

PEKIN 16 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția China Nouă, Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Chinez, Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R.P. Chineze și Con
siliul de Stat al R.P. Chineze anunță 
încetarea din viață a lui Kan Șen, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze.

Din comitetul pentru funeralii fac 
parte președintele Mao Tzedun, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stât 
al R.P. Chineze, și alți conducători 
de partid și de stat.

COMUNICAT
al Consfătuirii miniștrilor afacerilor externe 

R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane,
R. P. Polone, Republicii Socialiste România,

a 
ca 
au 
de

R. P. Ungare si U. R. S. S.
zilele de 15 și 16 decembrie 1975, 

consfătuirea

Sosirea la Havana a delegației P. C. R
HAVANA 16 (Agerpres). — Marți a 

sosit la Havana delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care va parti
cipa la lucrările primului Congres al 
Partidului Comunist din Cuba.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Jose Marti din capitala cubaneză, 
delegația P.C.R. a fost întîmpinată de

Carlos Rafael Rodriguez, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, 
yiceprim-ministru al Guvernului re
voluționar, Antonio Enrique Lusson, 
membru a! C.C. al P.C. din Cuba, mi
nistrul transporturilor, de activiști ai 
C.C. al P.C. din Cuba, Humberto Cas
tello Aldanas, ambasadorul Cubei la 
București.

Au fost prezenți Petre Ionescu, am
basadorul țării noastre la Havana, și 
membrii ambasadei.

Situația din Spania
• Declarația programatică a noului guvern • Forțele de 
opoziție cer restabilirea libertăților democratice, crearea 
unui climat de autentică viață politică și reconcilierea 

tuturor spaniolilor
MADRID 16 (Agerpres). — La Ma

drid a fost dată publicității declara
ția programatică a noului guvern 
spaniol, condus de Carlos Arias Na
varro, care, după cum remarcă agen
țiile de presă, formulează promisiuni 
de reforme, menite, în viziunea 
Madridului, „să ducă Spania la un 
mai mare grad de omogenitate" cu 
țările Europei occidentale. .Declarația 
preconizează adaptarea instituțiilor 
politice, administrative și sindicale 
la „nivelul de dezvoltare economică, 
social-culturală și politică a poporu
lui spaniol". In acest sens, va fi 
luată în considerare cu prioritate re
forma instituțiilor reprezentative, în 
Vederea lărgirii bâzei lor. După cUrii 
se știe, în prezent <lin cei 561 de 
deputați ai Cortesurilor (parlamen
tul), numai 104 sînt aleși prin vot 
direct de către cetățeni.

Totodată, programul făgăduiește o 
anumită extindere a libertăților și 
drepturilor cetățenești.

Politica economică va fi orientată 
spre o cooperare crescîndă și inte
grare cu statele vest-europene.

Declarația-program evidențiază în 
domeniul politicii externe dorința 
Spaniei de a coopera și afirmă că 
„interesele naționale sînt legate in 
special de cele ale lumii atlantice și

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
PARIS

Conferință asupra cooperării

economice internaționale
Marți a început la 

Paris Conferința asu
pra cooperării econo
mice internaționale, la 
care participă, prin 
miniștrii lor de exter
ne, 12 țări în curs de 
dezvoltare ce nu sînt 
exportatoare de pe
trol, 7 țări membre ale 
Organizației țărilor 
producătoare de pe
trol și; în sfîrșit, 7 țări 
capitaliste industriali
zate. Participă, de ase
menea, o delegație a 
Pieței comune, iar ca 
observator permanent, 
secretarul general al 
O.N.U., Kurt Wald
heim, precum și re
prezentanții altor 10 
organisme internațio
nale din domeniile e- 
conomic, energetic, fi
nanciar și monetar.

După aprecierea 
unor observatori, a- 
ceastă întîlnire poate 
fi considerată în egală 
măsură ca un bilanț 
și ca un debut. Bilanț, 
pentru că ea este re
zultatul unor eforturi 
de concertare concreti
zate prin două reu
niuni pregătitoare des
fășurate în cursul a- 
cestui an, reuniuni nu 
lipsite de dificultăți și 
neînțelegeri. Debut, 
pentru că abia in 
cursul întîlnirii actua
le se vor căuta moda
litățile efective ale 
unui veritabil dialog 
între țările industria
lizate și cele în 
de dezvoltare, 
pentru care 
franceză 
reuniunea 
nord-sud".

Reamintim cititori
lor că ideea acestei 
conferințe a fost lan
sată în octombrie 1974 
de către președintele 
Franței. Valery Gis- 
card d'Estaing. și că, in 
cursul discuțiilor, tema

curs 
fapt 

presa 
denumește 

„dialogul

inițială consacrată 
problemelor energiei 
a fost extinsă la ce
rerea legitimă a ță
rilor în curs de dez
voltare. la alte 
bleme 
ele, cum sînt : 
riile prime, chestiunile 
financiare și celelalte 
aspecte privitoare la 
dezvoltarea lor econo
mică.

Rostind cuvîntul de 
deschidere, președin
tele Franței a spus : 
„Obiectivul acestei re
uniuni este acela de a 
determina progresul 
raționalității și justiției 
în funcționarea econo
miei mondiale. Rațio
nalitatea ne obligă să 
căutăm condiții econo
mice mai ordonate. 
Astăzi guvernează im
previzibilul... Numai 
întoarcerea la o lume 
previzibilă va permi
te întreprinderilor și 
muncitorilor noștri să 
decidă noi iftițiative și 
să reia mersul lor 
progres. Trebuie 
tată o stabilitate 
rită a relațiilor 
netare, făcind din 
o măsură stabilă i 
lorii schimburilor 
ternaționale."

în acest context, re
uniunea de la Paris 
are, în esență, un rol 
procedural, acela de a 
crea patru comisii 
care vor dezbate în 
cursul anului viitor 
problemele energiei, 
materiilor prime, dez
voltării, precum și 
chestiunile financiare 
legate de acestea. Tot
odată. ea trebuie să 
desemneze cele 15 țări 
care vor face parte 
din aceste comisii din
tre care 10 țări în curs 
de dezvoltare și 5 țări 
capitaliste industriali
zate.

pro-
vitale pentru 

mate-

1 spre 
cău-
spo- 
mo- 

i ele 
a va- 

in-

Desigur, dacă ordi
nea de zi e cunoscută, 
în schimb, nimeni 
poate prevedea 
țațele exacte ale 
nirii. Astfel. 
„l’Humanitâ" 
„Important este 
ca această 
să nu se eternizeze și 
să nu se incheie, în 
definitiv, fără nici un 
rezultat concret. Tre
buie văzut deci ce 
mandat precis va fi 
dat celor patru comi
sii." In vreme ce 
„l’Aurore" consideră 
că reuniunea are prin
tre altele misiunea de 
a înlocui „confrunta
rea prin concertare în
tre occident și lumea 
a treia", ziarul „Le 
Figaro" consemnează 
incertitudinile și difi
cultățile care mai stau 
în fața acestui dialog, 
dar constată „caracte
rul inevitabil al 
noi viziuni a 
melor".

Intr-adevăr, 
cum observă 
mulți comentatori, 
problema fundamenta
lă care se pune in 
fața conferinței este 
aceea de a contribui la 
găsirea căilor și mij
loacelor de instaurare 
a bazelor unei 
ordini economice 
ternaționale. Iată de 
ce interesul stîrnit 
această conferință este 
mare, iar răspunderea 
participanților în gă
sirea unor soluții reale 
este pe măsura aștep
tărilor și speranțelor 
multor națiuni. în pri
mul rînd ale națiunilor 
ce sînt confruntate cu 
dificilele probleme ale 
subdezvoltării.

nu 
rezul- 
întil- 

ziarul 
scria : 
acum 

dezbatere

unei 
proble-

după 
tot mai

noi 
in-
de
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occidentale și în mod particular de 
țările din aria sa geopolitică".

Marți, la Paris, în cadrul lucrărilor 
unei reuniuni organizate de Aduna
rea parlamentară a Consiliului Eu
ropei — organism care grupează 
membri ai forurilor legislative din 18 
țări vest-europene — s-a luat în 
dezbatere situația politică din Spa
nia, ultimele ei evoluții și perspec
tive. La dezbateri erau prezenți re
prezentanți ai forțelor de opoziție /■ 
din Spania, printre care Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, Felipe Gon
zales, secretar general al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol, ca și 
ai creștiri-democraților de stînga, 
monarhiștilor liberali și social-demo- 
craților.

In cadrul unei conferințe de pre
să, organizată după dezbateri, purtă
torul de cuvînt al Juntei Democra
tice. Jose Vidal Benito, a declarat 
că noul guvern nu poate să-și do
vedească intențiile sale de liberali
zare decît prin restabilirea libertă
ților democratice.

La rîndul său, Joaquin Ruiz Ji
menez, purtătorul de cuvînt al Con
vergenței Democratice, a afirmat că 
pentru a se putea avea încredere în 
liberalismul noului guvern de la Ma
drid, acesta trebuie să procedeze la 
o amnistie generală, să anuleze mă
surile de represiune și să restabileas
că dreptul de asociere. în aștepta
rea acestor măsuri, a precizat el. 
vom rămîne în opoziție și nu vom 
avea contacte cu membrii noului 
guvern.

Joaquim Satrustegui, în numele 
„independenților", a apreciat că ni
mic nu s-a schimbat după Franco și 
că „Juan\ Carlos se limitează să a- 
plice legile sistemului".

2 500 de funcționari publici au a- 
dresat regelui Juan Carlos o cerere 
de acordare a unei largi amnistii, 
care să permită „reîntoarcerea celor 
exilați, un climat de autentică viață 
politică comună și reconcilierea tu
turor spaniolilor".

în 
a avut loc la Moscova 
miniștrilor afacerilor externe ai Re
publicii Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii De
mocrate Germane, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Socialiste 
România, Republicii Populare Ungare 
și Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

La consfătuire au participat : din 
partea R. P. Bulgaria — ministrul a- 
facerilor externe, P. Mladenov ; din 
partea R. S. Cehoslovace — ministrul 
afacerilor externe, B. Chnoupek ; din 
partea R. D. Germane — ministrul 
afacerilor externe, O. Fischer ; din 
partea R. P. Polone — ministrul afa
cerilor externe, S. Olszowski ; din 
partea Republicii Socialiste România 
— ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu ; din partea R. P. Un
gare — ministrul afacerilor externe, 
F. Puja ; din partea U.R.S.S. — mi
nistrul afacerilor externe, A. A. Gro- 
mîko.

1. Participanții la consfătuire au fă
cut un schimb de păreri cu privire la 
unele probleme actuale ale dezvoltării 
situației internaționale, inclusiv ale 
situației în Europa.

2. Miniștrii afacerilor externe și-au 
exprimat satisfacția pentru faptul că, 
cu toată complexitatea și contradic
țiile situației lumii. contemporane, 
trăsătura dominantă a acesteia a de
venit dezvoltarea unor relații pașnice 
și de prietenie între state, întemeiate 
pe egalitatea în drepturi, lărgirea co
operării reciproc avantajoase, conso
lidarea cursului destinderii.

Acesta este, într-o măsură conside
rabilă. rezultatul politicii dinamice și 
consecvente desfășurate de țările so
cialiste, care găsește un ecou și un 
sprijin tot mai larg în rîndul tuturor 
forțelor progresiste șl iubitoare de 
pace din lume.

3. în cadrul schimbului de păreri 
cu privire la situația pe continentul 
european, din punctul de vedere al 
rezultatelor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, a fost 
subliniată necesitatea avansării în 
continuare pe calea definită și con
venită în comun de cele 33 de state 
europene, S.U.A. și Canada.

Aceasta necesită aplicarea deplină 
în viață, de către toate statele parti
cipante la conferința general-euro- 
peană. în relațiile fiecăruia cu celă
lalt, a principiilor și angajamentelor 
elaborate, așa cum sînt ele fixate în 
Actul final semnat la cel mai înalt 
nivel la Helsinki, și adoptarea de 
măsuri efective, care să dea întăririi 
securității și dezvoltării cooperării pe 
continentul european un conținut 
material din ce în ce mai concret și 
să promoveze cursul destinderii.

Statele socialiste reprezentate la 
întîlnirea de la Moscova vor conti
nua să acționeze în această direcție 
și consideră că celelalte state parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa vor ac
ționa în același fel.

4. în lumina evenimlehteldir din 
ultimul timp, a fost discutată situația 
din Orientul Apropiat, care continuă 
să rămînă periculoasă. Participanții 
la consfătuire s-au pronunțat pentru 
continuarea eforturilor active în sco
pul realizării unei păci drepte și trai
nice în regiune, al reglementării po
litice fundamentale de ansamblu a 
conflictului din Orientul Apropiat, pe 
baza rezoluțiilor corespunzătoare ale 
Consiliului de Securitate și ale Adu-

nării Generale a O.N.U. O asemenea 
reglementare trebuie să prevadă re
tragerea trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967, asi
gurarea drepturilor legitime ale po
porului 
dreptul la crearea propriului stat, 
precum și garantarea suveranității și 
independenței tuturor statelor din 
Orientul Apropiat,

S-a subliniat importanța reluării 
lucrărilor Conferinței de pace de la 
Geneva pentru Orientul Apropiat, cu 
participarea de la bun început și cu 
drepturi egale a tuturor părților di
rect interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. S-a 
recunoscut că O.N.U. — Consiliul de 
Securitate și celelalte organe ale sale 
— trebuie să joace un rol mai activ 
pentru a se ajunge la soluționarea cit 
mai grabnică a conflictului.

5. în cursul schimbului de păreri 
asupra rezultatelor celei de-a XXX-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
atenția a fost concentrată asupra 
transpunerii în viață a propunerilor 
țărilor socialiste privind încetarea 
cursei înarmărilor și dezarmarea, în 
special în domeniul armelor nucleare 
și al altor mijloace de distrugere în 
masă, propuneri care la prezenta se
siune s-au bucurat de 
sprijinul

Statele 
această 
favoarea 
dezarmare. Ele vor face și în viitor 
tot ce depinde de ele pentru succesul 
tuturor tratativelor privind oprirea 
cursei înarmărilor și dezarmarea, in
clusiv nucleară, desfășurate pe plan 
bilateral, cit și multilateral, inclusiv 
la nivel mondial.

6. S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra situației tra
tativelor de la Viena privind redu
cerea forțelor armate și armamente
lor în Europa centrală și s-a reafir
mat hotărîrea de a depune eforturi 
susținute pentru progresul real al a- 
cestora. S-a exprimat convingerea că 
aceste tratative trebuie să ducă la 
reduceri efective și substanțiale ale 
forțelor armate și armamentelor, pe 
baza respectării principiului nedimi- 
nuării securității nici unui stat.

7. Miniștrii au făcut un schimb de 
păreri asupra altor aspecte ale situa
ției internaționale, pornind de la 
obiectivul întăririi păcii și securității 
internaționale ; al dezvoltării coope
rării internaționale, ca și al relațiilor 
economice internaționale, pe baza 
echității și avantajului reciproc, care 
să contribuie la dezvoltarea tuturor 
țărilor și la progresul social ; al spri
jinirii luptei popoarelor împotriva 
forțelor neocolonialiste, imperialiste. 
In legătură cu aceasta, a fost expri
mat din nou sprijinul ferm al țărilor 
socialiste față de Republica Populară 
Angola.

Consfătuirea miniștrilor afacerilor 
externe ai R. P. Bulgaria. R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Po
lone, Republicii Socialiste România, 
R. p. Ungare și U.R.S.S. s-a desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie 
tovărășească.

★
MOSCOVA 16. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 16 decem
brie, miniștrii de externe care au 
participat la consfătuire au avut o 
întîlnire la C.C. al P.C.U.S. cu A. P. 
Kirilenko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

arab palestinean, inclusiv

apreciere și 
majorității statelor lumii, 

socialiste reprezentate la 
consfătuire se pronunță in 
unor măsuri efective de

în favoarea extinderii relațiilor comerciale 
cu țările socialiste

Declarații ale unor
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor din Comisia senatorială pentru 
comerț, ministrul american al finan
țelor, William Simon, a subliniat ne
cesitatea normalizării relațiilor co
merciale ale S.U.A. cu țările socia
liste. în același sens s-a pronunțat și 
ministrul comerțului, Rogers Morton, 
care a relevat că dezvoltarea relații
lor comerciale cu țările socialiste are 
o importanță nu numai economică, ci

personalități americane
și politică, ea contribuind la normali
zarea situației internaționale în an
samblu.

Comerțul dintre Est șl Vest se va 
dezvolta independent de faptul dacă 
la el vor participa sau nu Statele 
Unite, a declarat comisiei William 
Cassei, președintele Băncii americane 
de import-export. Dacă Statele Unite 
nu vor să rămînă în afara procesului 
de dezvoltare a comerțului Est-Vest, 
ele trebuie să înlăture orice bariere 
discriminatorii din calea acestuia.

agențiile de presă
Convorbiri româno-sri- 

ItinkOZO. ARa* ’n vizită oficială în 
Sri Lanka, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, a avut 
convorbiri cu ministrul comerțului, 
T. B. Illangaratne, și cu ministrul 
alimentației și cooperativelor. S. Su- 
riaracachi. Au fost discutate noi per
spective de dezvoltate a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări, pre
cum și posibilitatea încheierii unor 
contracte pe termen lung.

laos Preocupare imediată

Șeful statului cambod
gian, Președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
prințul Norodom Sianuk, a sosit, 
marți, în Iugoslavia, într-o vizită de 
trei zile, la invitația președintelui 
Iosip Broz Tito.

Acord bulgaro-iugoslav. 
La Sofia a fost semnat acordul pe 
termen lung privind schimburile de 
mărfuri între Bulgaria și Iugoslavia. 
Documentul prevede ca în perioada 
1976—1980 comerțul bilateral să se 
dubleze față de perioada precedentă 
de cinci ani.

consolidarea noului regim
VIENTIANE 16 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat corespondenți
lor de presă străini la Vientiane, pri
mul ministru laoțian, Kaysone Phon- 
vihane, a arătat că „preocuparea i- 
mediată a autorităților laoțiene este 
de a consolida noul regim și noua 
administrație, de a lichida vestigiile 
vechiului regim și de a căuta solu
ționarea marilor probleme economice 
ale țării, în special cele privind pu
terea de cumpărare a cetățenilor și 
ameliorarea condițiilor de viață ale 
poporului".

Primul ministru laoțian a afirmat 
că va fi nevoie de mobilizarea tutu
ror forțelor in țară pentru a se asi
gura Laosului pacea, independența și 
progresul social.

Revoluția care a avut loc în Laos, 
a spus în continuare Kaysone Phon- 
vihane, păstrează și va păstra un ca
racter pur laoțian și se bazează pe 
condițiile specifice țării, ea va ține 
seama de toate particularitățile — e- 
conomice, istorice, psihologice și re
ligioase — ale Laosului.

La Shiraz,în Iran-s au des* 
fășurat lucrările Comitetului Execu
tiv și Consiliului Permanent ale Con
gresului mondial al petrolului. Au 
luat parte delegați din 20 de țări. 
Din partea țării noastre a participat 
o delegație condusă de adjunctul mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei, Gheorghe Pacoste. Cu aceas
tă ocazie s-a hotărît ca viitorul Con
gres mondial al petrolului să fie or
ganizat la București în anul 1979.

transmit
Naționalizare. Congresul co

lumbian a adoptat un proiect de lege 
privind naționalizarea parțială a băn
cilor străine din țară, care vor trebui 
să cedeze, în decurs de trei ani, o 
participare majoritară din activul lor 
organismelor financiare specializate 
columbiene. Decretele de aplicare a 
prevederilor legii urmează să fie 
emise pînă la sfirșitul acestui an de 
președintele țării.

0 întîlnire între delegații ale 
Federației pariziene a Partidului So
cialist Francez și Federației madrile
ne a Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol a avut Ioc la Madrid. Intr-un 
comunicat dat publicității la Paris, se 
anunță că cele două federații „au- 
convenit să creeze și să întrețină le
gături concrete și permanente". Do
cumentul citat menționează, de ase
menea, că Federația pariziană a 
P.S.F, va acorda un sprijin efectiv și 
divers Federației madrilene a P.S.M.S.

Interzicerea întrunirilor 
publice cu caracter politic fără 
autorizație specială a fost prelungită 
pe întreg teritoriul Rhodesiei pe o 
nouă perioadă de un an, s-a anunțat 
la Salisbury.

• ACCIDENTE MAI 
PUȚINE. Adăugîndu-se mă
surii din 1974 de limitare a vi
tezei pe șoselele din Belgia, 
purtarea obligatorie a centurii 
de siguranță de către conducă
torii auto a dus la scăderea 
spectaculoasă a numărului de 
accidente în această țară. Potri
vit rezultatelor unei investiga
ții, în perioada iunie-septembrie 
1975 s-a înregistrat o diminuare 
cu 53,8 la sută a numărului de 
marți și cu 28 la sută a persoa
nelor grav rănite de pe urma 
accidentelor de circulație, în ra
port cu aceeași perioadă a anu
lui trecut

• CULORILE BLĂNU
RILOR DE KARAKUL 
Pe piața internațională, blănu
rile de karakul din Uniunea 
Sovietică sînt foarte căutate. De 
altfel, în U.R.S.S. se obțin a- 
nual aproximativ 10 milioane 
de blănuri de acest fel, ceea ce 
reprezintă jumătate din produc
ția mondială. Selecționerii so
vietici au reușit, pentru prima 
dată în lume, să obțină, pe lîngă 
culorile obișnuite — gri, plati
nat, bronz, și oi de karakul cu 
blană liliachie și chiar albă — 
acestea din urmă putînd fi vop
site în orice altă culoare, in 
funcție de gust și modă.

• VAL DE FRIG NEO
BIȘNUIT. De o săptămînă, In 
R.D. Vietnam se semnalează uu 
val de frig neobișnuit la aee‘ 
latitudini. Scăderi alarmante ., 
temperatură, pînă la minus 
cinci grade, s-au înregistrat în
tr-o regiune din provincia nor
dică Lao Cai, la 180 km de Ha
noi. în zona deltei Fluviului 
Roșu — în care e situată și ca
pitala — temperatura a coborît 
pînă la plus 3 grade, prevăzîn- 
du-se scăderea ei în continuare. 
Autoritățile nord-vietnameze 
preconizează o serie de măsuri 
de protecție. In vederea preve
nirii eventualelor pagube la cul
turile de orez.

• TIMBRE. Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor al 
R.P. Chineze a emis o intere
santă serie de timbre avînd ca 
tematică mecanizarea agricultu
rii. Formată din cinci valori, se
ria prezintă mașini și instalații 
folosite în etapa actuală pe o- 
goarele chineze.

• DESPRE CĂRȚI I ac
cent, la Plovdiv, R.P. Bulgaria, 
a fost inaugurat un muzeu al 
activității editoriale. Un loc cen
tral este rezervat exponatelor 
legate de activitatea întemeie
torului primei edituri bulgare, 
Hrlsto G. Danov (1828—1911) ; 
pe larg este ilustrat progresul 
înregistrat de țara prietenă în 
oei 120 de ani de editare a căr
ților. Potrivit; jjlțîmelor statistici 
ale UNESCO, fiecărui cetățean 
bulgar îi revin 6 titluri pe an, 
tirajul cărților fiind în 1974 de 
opt ori mai mare în comparație 
cu perioada antebelică (1939). 
Bulgaria dispune astăzi de a- 
proape 20 de case de edituri, 
inclusiv cea de la Plovdiv, care 
poartă numele întemeietorului 
său.

• O VIAȚA DE OM. 
într-o localitate din vestul An
gliei a Încetat din viață, în 
vîrstă de 101 ani, Georges Har
man, fost internațional de rugby 
al echipei Irlandei, triplă cam
pioană în... 1899 ! începînd din 
aniul 1902, Harman s-a consacrat 
profesiei de medic, pe care a 
practicat-o timp de peste 
decenii, ieșind la pensie 
de ani, la sfîrșitul celui 
doilea război mondial.

patru 
la 71 
de-al

o
auto-

• CIT TRĂIEȘTE 
MAȘINA ? In Suedia> 
turismele proprietate privată au 
o durată medie de viață de 14' 
ani. în comparație cu 1964, cînd 
această durată a fost de 9,4 ani, 
în prezent, în pofida faptul; < ■ 
sînt mult mai intens solicita.’?, 
„viața" lor s-a prelungit consi
derabil. Motivul : turismele au 
mult mai puține greșeli 
strucție decît în trecut, 
datelor comunicate de 
competente, campionul
vității" este autoturismul sue
dez „Volvo" : 16,6 ani.

de con- 
Potrivit 
forurile 
„longe-

• CENTRU DE COLA
BORARE INTRE MARILE 
ORAȘE ALE LUMII. Re
cent, la Milano (Italia) a fost 
inaugurat sediul Centrului de 
colaborare între orașele lumii. 
Noul centru se va ocupa de pro
bleme cum sînt : transporturile 
publice, resursele financiare ale 
orașului, participarea cetățeni
lor la treburile obștești. Cu alte 
cuvinte, este vorba de acțiuni 
de genul celor ce vor fi dezbă
tute la viitoarea Conferință a- 
supra mediului înconjurător 
care se va desfășura anul viitor 
în Canada. Comitetul de direcție 
al centrului, patronat de primă
ria din Milano, este compus din 
primarii mai multor orașe din 
Europa, Africa, Asia și Ame-
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CÎND? Peste cîteva zile
UNDE ? La chioșcuri și librării
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