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președintele Republicii Socialiste România
va adresa întregului nostru popor 

azi, 30 de cembrie, ora 20 
la posturile de radio și televiziune

MESAJUL CU PRILEJUL ANULUI NOU

REPUBLICA 
marilor 

împliniri
Sărbătorim împlinirea a 28 de 

ani de la acea neuitată zi de 30 
decembrie 1947, cînd la cîrma țării 
s-a înscăunat pe deplin și pentru 
totdeauna poporul muncitor, în
suflețiți de bucuria ce ne-o in
spiră faptul că fiecare aniversare 
a Republicii găsește România pe 
o treaptă mereu mai înaltă pe 
scara progresului economico-so- 
cial, în ascensiunea spre zările 
comunismului.

Patria pe care o cinstim este 
Republica marilor împliniri. Pri
vind în jur în aceste zile de con
fluență a două cincinale, vedem 
chipul întinerit al patriei, imagi
nea unei țări aureolate de izbînzi 
care ne sporesc mîndria patrioti
că pentru minunata forță crea
toare a poporului liber și stăpîn 
pe soarta sa.

Știm, ne convingem zi de zi că 
n-au fost zadarnice jertfele din 
anii lupt oi oiiboraro, oâ na
dăjdile și visurile cele mai cute
zătoare ale atîtor generații de mi
litant! revoluționari sînt depășite 
de împlinirile prezentului și că 
acestea, la rîndul lor, pălesc în 
fața certitudinilor viitorului co
munist.

La cumpăna a două cincinale 
care își predau ștafeta progresu
lui multilateral al țării, avem 
temei să privim cu încredere 
chipul de azi și de mîine al pa
triei. Pentru noi, cetățenii Româ
niei socialiste, viitorul nu apare 
împovărat de temeri, nu este în
cețoșat de incertitudini — ci e 
limpede și clar. Știm că stă în 
puterile noastre să clădim un vi
itor minunat și vom face totul ca 
să-1 clădim spre binele Republi
cii. spre fericirea poporului.

Optimismul nostru este lucid, el 
Izvorăște din înfăptuirile de pînă 
acum, ca și din faptul că împlini
rile viitorului — prevăzute în do
cumentele Congresului al XI-lea 
— sînt chezășuite de capacitatea 
partidului de a îmbina în elabo

rarea politicii sale investigarea șl 
prognoza științifică cu cutezanța 
gîndirii novatoare a spiritului 
revoluționar. Vedem de pe acum, 
cu ochii minții, imaginea Repu
blicii de mîine, asemenea unei 
nave alunecînd în larg cu pînzele 
desfășurate spre orizonturile lu
minoase către care tindem, spre 
comunism.

A pătruns în conștiințe, de-a 
lungul celor 28 de ani ai Repu
blicii, ideea că ea înseamnă cu 
adevărat res-publica, puterea 
autentică a celor ce muncesc, de 
unde decurge îndatorirea noastră 
de a ne asuma cu toții responsa
bilitatea pentru propășirea ei, de 
a sluji cu elan și abnegație inte
resele țării. Patriotismul se mani
festă azi activ, dinamizator, prin 
muncă harnică și spirit gospodă
resc, prin energie, elan și dăruire 
pentru înflorirea Republicii. Pa
triotismul se manifestă — și tre
buie să se manifeste tot mai mult 
— prin înaltă responsabilitate 
socială, prin deplină angajare în 
soluționarea problemelor de care 
depinde accelerarea ritmului îna
intării noastre.

Știm că dacă ne putem mîndri 
cu împlinirile prezentului, dacă 
ne dau imbold certitudinile viito
rului, aceasta o datorăm tăriei de 
nezdruncinat pe care o imprimă 
orînduirii noastre unitatea și 
coeziunea întregului popor în ju
rul încercatei avangarde revolu
ționare, călite în grele lupte — 
Partidul Comunist Român.

Sub conducerea partidului am 
înfăptuit marile transformări re
voluționare care au schimbat în
fățișarea țării. Viața oamenilor. 
Sub conducerea partidului ne 
pregătim pentru noi victorii, vom 
urca noi trepte pe scara progre
sului economico-social al țării.

Sub steagul larg desfășurat al 
partidului, uniți în cuget și sim
țiri, zidim viitorul luminos al 
Republicii. ____ 7
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REPORTAJUL „SCÎNTEII" LA SFÎRȘIT DE CINCINAL

Președintele Republicii
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

a primit scrisorile de acreditare
a ambasadorului Republicii India

în ziua de 29 decembrie a.c., la 
Palatul Consiliului de Stat, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe S. L. Kaul, care șl-a

prezentat scrisorile de acreditare fn 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii India 
în țara noastră. (Cuvîntările 
rostite — în pag. a V-a).

COMUNICAT

Dintr-o zare n altă zare,
Tara, vatră-nfloritoare

• Plimbare pe 121 de străzi noi din București
• Cum se vede la Vaslui, de la etajul al zecelea, 
cincinalul? • împlinirile familiei Axinte • La

‘ Satu-Mare, prețul unui minut a ajuns la 60000 lei
• O întimplare din care se vede că cincinalul 
acesta i-a făcut pe mulți să-și dea seama că sînt 
cu mult mai capabili decît își închipuiseră • Cap
tivantele aventuri ale... Oltului • O tautologie: 
eliberarea... Sloboziilor • Casa tehnică a tinere
tului pentru cincinalul revoluției tehnico-științi- 
fice 9 Cei care citesc sînt și cei care scriu marea 
noastră carte de istorie.

Exact acum cinci ani ne gîndeam că numai peste cî- 
teva zile sau ore începe cincinalul 1970—1975. Acum 
vorbim despre el la timpul trecut. A justificat speran
țele pe care ni le puneam in el ? Nu numai atît — dar 
le-a și întrecut. A fost un cincinal în care poporul s-a 
întrecut pe sine în hărnicie șl pricepere. Un cincinal în 
care Istoria s-a sCris mai dens.

De-o lungul acestor cinci ani, ziarul nostru a publi
cat relatări diverse și cuprinzâtoare cu privire la efor
tul amplu pe care poporul nostru l-a depus pentru a 
râspunde chemârilor partidului, pentru a îndeplini, îna
inte de termen, prevederile cincinalului S-au publicat, 
de asemenea, cifre de bilanț, statistici ale progresului. 
De aceea, reportajul acesta se va referi mal mult la 
dimensiunea socială umană a acestui progres. La ceea 
ce și sufletește am dobindit. Și, pentru că în acest do
meniu dimensiunile nu pot fi delimitate cu ușurință, am 
consemnat, intr-o ordine a vieții, momente semnificative, 
rămînînd ca cititorul însuși, meditînd asupra propriei ex
periențe, să adauge noi și mal cuprinzătoare coordo
nate.

Așadar, la drum, pe traseele de 
cincinalului...

OMUL 
DE OMENIE- 
concetățeanul 

nostru
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Drum

In cadrul acțiunilor întreprinse 
de partidul și statul nostru pen
tru creșterea continuă a nivelului 
de trai al tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, pe baza rezul
tatelor dobîndite în dezvoltarea 
economiei naționale — prin reali
zarea planului cincinal înainte de 
termen — Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a stabilit 
noi măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale militarilor 
în termen și elevilor din liceele 
și școlile militare din cadrul1 Mi
nisterului Apărării Naționale și 
din Ministerul de Interne.

în acest sens, Comitetul Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R. a sta
bilit următoarele :

1. Începînd de la 1 ianuarie 
1976, soldele militarilor în termen 
se majorează pentru cei cu gra
dul de soldat cu 100 Ia sută, pen
tru fruntași, caporali și sergenți 
cu 60—75 la sută, iar pentru elevii 
din școlile militare de maiștri, 
subofițeri, ofițeri activi și de re
zervă se majorează cu 29 la sută.

2. Drepturile de concediu ale mi
litarilor în termen se măresc 
după cum urmează:

a) celor care îndeplinesc servi
ciul militar cu durata de 1 an și 
4 luni li se acordă : 15 zile solda- 
țiior și fruntașilor ; 20 zile capora
lilor, sergenților ; 25 zile militari
lor în termen care execută lan
sări cu parașuta ;

b) celor care îndeplinesc servi
ciul militar cu durata de 2 ani li 
se acordă anual : 20 zile soldați- 
lor și fruntașilor ; 25 zile capora
lilor și sergenților ;

c) celor care îndeplinesc servi
ciul militar cu termen redus, în 
urma promovării examenelor la 
admitere la instituții de învăță- 
mînt superior, li se acordă un 
concediu de 10 zile.

3. Militarilor în termen care 
lucrează cel puțin 6 luni pe șan

tierele economiei naționale, pre
cum și celor care se evidențiază 
prin rezultate deosebite în pre
gătirea de luptă și politică li se 
suplimentează durata concediului 
de odihnă cu 5 zile.

4. Creșterea cu 15 la sută a alo
cației bănești pentru hrana mili
tarilor în termen din Ministerul 
Apărării Naționale și Ministerul 
de Interne. De această creștere 
beneficiază- și eleVii liceelor și 
școlilor militare.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. stabilește ca spori
rea alocației bănești pentru mili
tarii în termen să aibă ca rezultat 
îmbunătățirea hranei militarilor, 
asigurarea diversificării alimen
tației și o calitate superioară a 
acesteia.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. își exprimă convin
gerea că noile măsuri menite să 
îmbunătățească condițiile de viață 
ale militarilor în termen vor sti
mula hotărîrea acestora de a ob
ține rezultate tot mai bune în pre
gătirea de luptă și politică, de a 
participa cu toate forțele la întări
rea capacității de apărare a patriei 
noastre socialiste. Totodată, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. exprimă convingerea că toți 
militarii forțelor noastre armate 
vor munci cu dăruire și abnegație 
pentru realizarea sarcinilor puse de 
Congresul al XI-lea al partidului 
de a fi gata oricînd să apere inde
pendența și suveranitatea patriei, 
de a participa activ la opera de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

★

în vederea aplicării măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a fost emis 
un decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

bilanț omenesc ale

IN
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A La Șantierul naval Constanța

spre
creste

Cărările venind, pedunculate, 
Din orizontul 
Cu miros de 
Se contopesc

gata sâ le soarba, 
pădure și de iarbă, 
și se îmbină toate

o albie adîncâ

A început construcția
petrolierului de 150000 tdw

In drumul ca
Pe care rîul îndîrjit o sapă 
Cînd își strecoară curgătoarea apă
Sub coasta grea a muntelui, de stîncă,

Și orizontul, gata să le-nghită, 
E despicat de panorama vastă 
Ce se zărește cînd ajungi pe creastă : 
Cristal cu irizare infinită.

ROMÂNIA u" 
1975

. an de intensă 
pentru o politică 
înțelegere și colaborare

si rodnică activitate 
nouă, de securitate, 

internațională
PAGINA A VI-A

Căci drumul nostru urcă sub pavăza privirii 
Care îi știe rostul și știe să-l îndrume
Ca pe-un talaz puternic din spulberate spume : 
E drumul luptei drepte și calea împlinirii.

Virgil TEODORESCU

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scînteii“, George Mihăescu). — Du
minică, 28 decembrie, la Șantierul 
nava) din Constanța a avut loc un 
eveniment deosebit, pe care colecti
vul de aici l-a închinat aniversării 
Republicii : începerea debitării pri
melor table ale petrolierului de 
150 000 tdw, ..Independenta11, care a 
intrat, începînd din această zi, in 
construcție. Avînd o lungime de 
304 m. lățimea de 46 m, iar înălțimea, 
în dreptul punții de comandă, de 
38,55 m (cit un bloc cu 12 etaje, din 
care 6 etaje reprezintă suprastructu
ra), uriașa insulă plutitoare va avea 
în final o greutate de 28 600 tone, 
din care 24 000 tone numai confecții 
metalice executate la Șantierul naval 
din Constanța. Ea va fi echipată cu 
un motor de 28 800 CP, capabil să 
dezvolte o viteză de 16 noduri pe 
oră, două generatoare Diesel și un 
turbogenerator pentru producerea 
energiei electrice necesare la proba 
navei, instalații și aparate de navi
gație la nivelul tehnicii mondiale. Pe
trolierul va fi lansat cu prilejul ani
versării unui secol de la dobîndinia 
independentei de stat a României, 
așa cum s-au angajat oamenii mun
cii de aici.
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Intr-o dimineață din a- 
cest început de iar
nă, doi oameni stră

bateau in lung strada Paș
cani din Capitală. Ei vor
beau cu aprindere despre... 
strada pe care pășeau. Și 
despre altele. Pentru că u- 
nul dintre ei, tehnicianul 
A lonescu, este membru 
al comisiei de avizare și a- 
tribulre a denumirilor din 
consiliul popular al mu
nicipiului. Celălalt, reporte
rul, era interesat de acti
vitatea acestei comisii. Și 
iată ce a aflat : alături de 
strada pe care pășeau și 
care își croia drum prin
tre blocuri noi de locuin
țe se âflă strada Delmești, 
apoi strada Tirgu-Neamț, 
după care strada Valea 
Călugărească... Străzi obiș
nuite din cartiere noi... o- 
bișnuite. Sînt străzi născu
te în acest cincinal...

— Să le vedem pe toa
te»! a propus reporterul. 
Dar a fost repede tempe
rat de surîsul sceptic al 
convorbitorului său :

— Dacă aveți, pentru 
treaba asta, vreo două-trei 
zile la dispoziție, pornim... 
Da, vă înțeleg nedumerirea 
însă trebuie să știți că din 
1971 și pînă acum, în Ca
pitală s-au născut nici 
mai mult, nici mai puțin 
decit 121 de străzi. O sută 
douăzeci și una. Străzi cu 
totul noi. Nu intră în ci
fra asta străzile renăscute, 
la care vechi sint doar de
numirile. Cum ar fi Șo
seaua Pantelimon, Șoseaua 
Colentina. Doamna Ghica, 
Păcii, Brîncoveanu și atî
tea altele, aflate în plină 
metamorfoză...

Coincidență : numărul a- 
partamentelor nou con
struite in acest cincinal și 
care au dat naștere celor 
121 de noi străzi începe tot 
cu cifrele 121... 121 000.

Dar, pentru că vorbeam 
de coincidențe... La Vas
lui, pe strada Ștefan cel 
Mare, s-au mutat, nu de 
mult, în casă nouă (în cele 
două blocuri-turn I—1 și 
1—2), la etajele X, strun
garul Constantin Tugulea 
și filatorul Vasile Ciobanu. 
De aici încep coincidente
le. Au primit apartamente
le în aceeași zi. Și al u- 
nuia, și al altuia cu numă
rul 5. înainte de a se că
sători, cei doi au locuit in 
aceeași garsonieră (și ea cu 
numărul 5). Amîndoi au 
venit la oraș și-au învățat 
cite o meserie în 
cincinal. 2- ---- - 
prindere nouă care a în
ceput să juroducă în acest 
cincinal. '
filatoare la filatura nouă. 
Soția lui Costică e soră 
medicală la spitalul de pes
te drum, și el nou, cu pes
te 700 de paturi, construit, 
de asemenea, în acest cin
cinal.

Coincidențe 7 Și da. _ și 
nu. Acolo unde o țară în
treagă trece printr-un tul
burător proces de transfor-

tul anului 1971, o notă de 
la rubrica „Faptul divers" 
din ziarul nostru anunța că 
se născuse cel de-a] 
300 000-lea locuitor al ju
dețului Harghita. Micuțului 
i se dăduse numele de 
Laszlo. Fekete Laszlo, fiul 
minerului Fekete Balasz 
din orașul Bălan. Pruncul 
va împlini și el. curînd, 
cinci ani. în acest timp, 
muncind din răsputeri, țara 
Întreagă a făcut pentru el. 
pentru toți copiii țării, o 
mulțime de lucruri. Citim 
într-o știre publicată zile
le trecute : „In județul 
Harghita au fost alocate, în 
anii 1971—1975, fonduri în
semnate pentru construcția 
de noi creșe și grădini
țe...". ...Laszlo a terminat 
însă cu grădinița. Din 
toamna viitoare va merge 
la școală. Cu încă 10 000 a 
crescut, din 1965 pînă azi, 
numărul sălilor de clasă 
pentru învățămîntul de 
cultură generală, profesio
nal și mediu...

neiu. Dar cit țesea mama la 
războiul ei 7 Eu „bat" 190 
de metri pe zi. Toate fetele 
de la mine din sat pot 
să-și facă rochii numai din 
pînza pe care o țes eu aici 
într-o zi".

E lungă, e prea lungă 
lista celor care, în cei 

. cinci ani despre care vor
bim, au descoperit că o no
țiune aparent abstractă cum 
ar fi „dezvoltarea indus
trială", înseamnă, de fapt, 
o problemă extrem de con
cretă, o rezolvare fericită 
pentru viața lor.

„56 000 de bihoreni și-au 
însușit o nouă profesie" —

vine o redimensionare pe 
toate coordonatele. Căci 
s-au construit un complex 
liceal și profesional, apoi 
1 400 de noi apartamente, 
un cămin pentru nefamiliști, 
creșe, grădinițe, magazine... 
Aleșdul are de la ce porni 
spre viitorul său.

Asta, la Aleșd, orășel 
care fusese cu totul 
obscur. Dar să cobo- 

rîm puțin mai la sud și 
vom întilni un oraș cu o 
veche și binemeritată faimă: 
municipiul Cluj-Napoca.

Iată o listă a produselor 
sale, devenite, în acest cin-

tigiul dobîndit cu multă și 
. îndelungată trudă. S-au al

cătuit două grupe speciale 
de meseriași : una de mon
taj, a doua pentru probe. 
Au lucrat ziua și noaptea. 
Noaptea, la lumina reflec
toarelor. Cînd, după o lună, 
cuplele au fost gata, s-a 
constatat că lucraseră cit în 
trei luni. Au venit apoi 
ecourile de la beneficiarii 
externi. Cuplele au fost 
admirate pentru originali
tate tehnică și înaltă func
ționalitate. <

Din asemenea secvențe 
se compune, de fapt, au
tentica faimă a locuitori-

tru că nimănui nu-i trecuse 
prin minte că ea ar putea 
să fie realizată în țară. 
Cînd s-a constatat că din 
import nu mai era nici o 
speranță să vină la timp, 
s-a căutat, dar zadarnic, un 
furnizor intern. Așa că, a- 
dunîndu-se, grupul de in
gineri tineri și-au luat 
inima în dinți, ca in fața 
unui act de mare curaj (și 
era !), și, cu dezinvoltura 
vîrstei, s-au apucat să cio
plească în necunoscut trupul 
acelei teribil de complicate 
mașini. In a șasea lună de 
asemenea efort, mașina se 
afla în fața lor și sub pri-

săpaseră o nouă albie pen
tru a-1 sili să rotească 
turbinele primei dintre cele 
29 de hidrocentrale ce se 
construiesc pe cursul Oltu
lui. Motoarele marilor ex
cavatoare și buldozere au 
pornit cu un vuiet asurzi
tor și, în calea rîului, a 
început a fi împinsă o 
uriașă cantitate de pămint, 
pietriș, bolovani. Albia 
veche se tot îngusta, apa 
începuse să spumege... Și 
tocmai cînd mai era un pas 
pînă la victorie — mai ră
măseseră 4 metri între cele 
două maluri — rîu! a început 
să spele pămîntul și să ia

acest...
în cite o între-

Soția lui Vasile e

Familia mea — îl spu
nea Axinte Gh. loan 
din Sapoveni (Boto-//

șani) unui redactor al zia
rului local — și-a împlinit 
toate rosturile în acești 
cinci ani. Am zece copii și 
mai toți ,au învățat cite o 
meserie : maistru furnalist 
la Hunedoara. maistru 
turnător la Iași, muncitor 
textilist la Botoșani, asis
tent medical, mecanic 
gricol, mecanic auto...".

La Botoșani, 
naștere al unei 
industrializări a 
nat în cincinalul 
s-a întimplat însă în ju
dețele care aveau 
mult industrie 7

— Interviul meu 
numai 9 minute, 
corespondentul nostru de ia 
Satu-Mare.

— De ce 7 La noi nu se 
măsoară în minute, doar 
nu sîntem la radio...

— E pentru... simetrie. 
Căci numai 9 minute îi tre
buie azi actualei industrii 
sătmărene pentru a reali
za producția dintr-o oră a 
anului 1938. Financiar, mi
nutul de azi e de 40 de 
ori mai consistent decît 
minutul de atunci. In 1938, 
un minut valora 1 278 lei. 
Acum, 60 000.

— Așteaptă un minut !...
— Eu pot să aștept, dar 

la scara județului, un mi
nut...

— Cit reprezintă el in 
acest cincinal 7

— Cincinalul aproape că 
a dublat în județ produc
ția unui minut pe care a 
preluat-o de la preceden
tul.

In progresie aritmetică se 
amplifică valoarea timpu
lui nostru.

actul 
autentice 

fost sem- 
acesta. Ce

mai de-
va dura 
anunță
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Pe șantierul cartierului „1 Mai” din Capitală — unul dintre noile cartiere ale noului cincinal, unul dintre miile de cartiere noi cu care se va îmbo
găți România în următorii cinci ani Foto : S. Cristian

promoție de 
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destinele oamenitaânSĂiofi* - —1 ’
asemănătoare, ba chiar, pe 
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se vede Vasluiul

O întreagă
filatoare, 
ale scolii

acesta este titlul unei co
respondențe de la Oradea. 
In continuare sînt enume
rate nominal — dar noi nu 
vom reproduce această listă 
— cele 76 de obiective eco
nomice noi, construite în 
acest cincinal, prin mate
rializarea unor fonduri de 
investiții de 6 miliarde lei. 
Reprezentativ, în această 
privință, i se pare cores
pondentului nostru destinul 
localității Marghita, unde o 
fabrică și-a sporit volumul, 
modernitatea, producția 
pînă la a oferi locuri de 
muncă de la 500. in- 1971 la 
3X»0 de oameni în 1975. Și 
ne dă exemplul familiei

Cum se vede Vai
de la etajul X 7

— Deoinde du — Depinde de la 
care fereastră, răspunde 
Constantin Țugulea. Pentru 
că de la o fereastră văd 
cartierul nou și macaralele- 
turn, că se mai construieș
te încă. De la altă fereas
tră văd zona industrială și, 
mai aproape, casa nouă de 
cultură, hotelul nou. mu
zeul județean, complexul 
comercial „Central".

Pentru că toate 
s-au născut. în acest 
nai, întrebarea ar fi 
poate, mai firesc 
vede de la etajul X, 
Vasluiului, cincinalul ?“.

Și pentru că vorbim de 
nou-născuți, pe la începu-

astea 
cinci- 
sunat, 

,Cum se 
al

4 n URivefflțuL, , irumcii i nduș-j j r,
triale. Erau cîteva sute de 
codane coborîte de prin 
mărginimea Sibiului, multe . Modvai, ai cărei membri — 
dintre ele încă purtînd ca- 
trințe și zece rînduri de 
poale. Azi, au deja aproa
pe 3 ani de stagiu în me
serie, sint filatoare, mun
citoare cu un solid statut 
profesional și social. Oră- 
șence.

La Giurgiu, într-o altă 
mare întreprindere textilă, 
la țesătoria „Dunăreană", 
țesătoarea Lidia Ranteș, în 
pauzele de lucru la cele 7 
războaie (din 2 400 cite are 
întreaga fabrică), îi vorbește 
corespondentului nostru : 
„Sint aici de cinci ani. 
M-am calificat la locul de 
muncă. De fapt, învățasem 
să țes de Ia mama, la răz
boiul țărănesc de țesut, că 
sînt de la țară, de la Puti-

cinal, de notorietate inter
națională : „Mașină de fi
lat bumbac tip FB-70" 
(produsă la „Unirea", dis
tinsă, în toamna aceasta, 
cu medalia de aur la Tîrgul 
internațional de la Plovdiv, 
a și fost, firește, solicitată 
pentru export în multe 
țări). Au devenit, de ase
menea, cunoscute în lume 
utilajele frigorifice cu 
marca „Tehnofrig" sau cele 
pentru industria ușoară, cu 
marca „Metalul roșu"... Ca 
să nu mai vorbim de în
călțămintea fabricată aici 
și care a răspîndit departe,

Și, virile întregii uzine. Și
va funcționa, trăia. Iar oame-
va nii au prins și mai mult
fi curaj. și mai multă încre-

lor din Cluj-Napoca. 
dacă acest cincinal 
rămine în istorie — șl 
rămîne, desigur — va 
tocmai pentru că timpul
lui a fost străbătut de la un 
capăt la altul de asemenea 
fapte. Densitate a faptei, a 
muncii, a gîndirii — iată 
structura acestui timp.

Dacă trecind cu trenul 
pe Valea Prahovei, în 
nopțile anului 1973, ați 

văzut lumină la ferestrele 
birourilor întreprinderii de 
mecanică fină din Sinaia,

tatăl, mama și două fiice 
— au devenit, în acești ani, 
muncitori și maiștri în a- 
ceastă fabrică. Apoi, cores
pondentul ne reproduce 
următorul foarte scurt in
terviu cu primarul orașului 
Aleșd :

— Ce a adus cincinalul 
la Aleșd ?

*— O platformă indus
trială.

— Ce înseamnă asta, mai 
concret 7

— Mai concret, înseamnă 
că Aleșdul, care fusese nu
mai un tîrg agricol, a de
venit și un Centru indus
trial. De aici, orașului îi

în lume,'' hiftiiffcle o^șiiiuftrebuie să știți că acolo, a- 
tunci, se consumați emoții și 
clipe de încordare, 
centrare 
specialiști 
pe hîrtie 
calculau, 
pleau coșurile de hîrtii cu 
foi mototolite... Iar cînd 
ceva, un mic ansamblu, o 
piesă îndărătnică le izbu
tea, alergau într-un suflet 
în atelier și astfel, bucățică 
cu bucățică, se năștea unul 
dintre cele mai pretențioase 
utilaje fabricate în Româ
nia, o mașină-agregat pen
tru găurit, lamat, filetat 
corpul pompei de injecție a 
motorului pentru tractorul 
de 45 CP. Mașina fusese 
comandată din import pen-

Cluj-Napoca. întreprihde- 
rea mecanică de material 
rulant „16 Februarie" a rea
lizat planul cincinal in 3 ani, 
10 luni și 28 de zile, a- 
nunțîndu-se această victo
rie în zilele Congresului al 
XI-lea al partidului. Se an
gajase că-1 va realiza în 
4 ani. La începutul 
însă, întreprinderea 
pusă în fața unei 
nu dintre cele mai 
I s-a cerut să fabrice de 
urgență un important nu
măr de cuple automate 
pentru vagoanele de marfă 
livrate la export. Era în 
joc planul întreprinderii, 
angajamentul, dar mai cu 
seamă renumele ei, preș-

maximă, 
tineri 

de calc, 
ștergeau

de con-
Cîțiva 

desenau 
scriau, 

și um-

dere în forțele lor.
„120 de mașini unelte- 

agregat am construit 
cincinalul acesta, prin 
țiunea de autoutilare 
declară Aurel Boghici, 
rectorul uzinei. Și să știți 
că 44 dintre ele ar fi trebuit 
aduse din import".

A fost, între altele, și un 
cincinal în care mii și sute 
de mii de oameni au avut 
revelația dirhensîănii pro
priei capacități, și-au des
coperit valoarea ( irjyirțgind 
fireasca timiditate a' debu
tului.

în
ac-

di-

lui ’74, 
a fost 
situații 
simple.

Au fost operate, în 
cursul acestui cinci
nal, modificări în 

structura marilor alcătuiri 
ale naturii...

...Fusese programat pen
tru ora 12,00, dar eveni
mentul n-ă putut să aibă 
loc atunci. Oameni de toate 
vîrstele și profesiile se a- 
dunaseră la Goranu, pe 
malul Oltului, pentru a fi 
de față la captivantul spec
tacol al schimbării albiei 
celui mai lung și mai pu
ternic dintre rîurile Româ
niei. Hidroenergeticienii li

cu el blocurile din beton și 
bolovanii uriași. Totul ar fi 
urmat să se ia de la capăt, 
dacă nu s-ar fi născut, pe 
loc, ideea — nu se mai știe 
a cui a fost — de a lega 
între ele marile blocuri 
din beton. Cite 20—30 de 
asemenea cuburi ar fi con
stituit o stavilă sigură. Dar 
cum să le mai urnești apoi 
către rîu 7

— Le vom împirige, din 
3 părți, cu tractoarele „S“...

întreaga operație a durat 
încă 12 ore. Deci tot la ora 
12,00 (12,00 noaptea) Oltul 
a fost obligat să asculte o- 
mul, și apele lui au por
nit spre turbine... A fost, 
desigur; O Victorie. ;;

O victorie din alte mii șf 
zeci de mii de asemenea 
victorii cuprinse între frun
tariile acestui cincinal. 
Cum altfel să socotim fap
tul că siderurgiștii hunedo- 
reni au realizat, în acest 
cincinal, un spor de 120 000 
tone cocs, 365 000 tone fontă, 
630 000 tone oțel, fără ca 
instalațiilor de care dispu
neau să li se adauge capa
cități noi 7 A fost, desigur, 
o luptă. O luptă pentru 
înalte randamente. Și o vic
torie. Cum altfel să socotim 
faptul că lucrătorii hidro
centralei de Ia Porțile de 
Fier au silit agregatele să

OMUL DE OMENIE
La capâtul fiecârei etape a drumului parcurs, oamenii obișnuiesc să privească. pentru cîteva clipe. 

In urmâ spre a măsura distanțele străbătute. Așa ni se întîmplă și nouă, celor 21 de milioane de cetățeni 
ai Republicii Socialiste România.

Este cunoscut, s-a arătat pe larg: în anii cinci naiului zestrea de forțe productive ale patriei noas
tre s-a îmbogățit enorm. E vorba insă nu numai de ceea ce s-a obținut prin investiții materiale, ci și de 
marile sporuri spirituale ale acestor ani. Sporuri ce întruchipează efectul nemijlocit și semnificativ al fap
tului că, in această perioadă, 'problemele educației, ale conștiinței, eticii și moralei, ale formării omului nou 

(«-au aflat în centrul atenției partidului, statului, .întregii societăți.
De aceea, in mod firesc, in aceste zile, cînd bilanțurile sînt înscrise la loc de frunte in preocupă

rile tuturor, cînd simțim nevoia firească de a ne cunoaște șl prin retrospectivă, DORINȚA UNEI RECA
PITULĂRI A EVOLUȚIEI NOASTRE MORALE ne îndeamnă să ne întrebăm: CUM SE ÎNFĂȚIȘEAZĂ CHIPUL 
SPIRITUAL AL CONCETĂȚEANULUI NOSTRU ?

Dăm cuvîntul, pentru răspuns, eroilor cotidieni, redînd reflecțiile lor în transcriere directă sau din 
convorbiri cu slujitori ai condeiului.

Interes personal? Interes general? 
Cum adică ?

Sint uneori întrebat în ce măsură 
pun interesul general mai presus 
decît cel personal. Nu prea știu ce să 
răspund. Eu cred că întotdeauna 
mi-am urmărit propriul interes. Nu e 
vorba de modestie. Pur și simplu nu 
cred c-am făcut sacrificii deosebite. 
Că sînt brașovean și am lăsat tot ce 
mă lega de orașul natal și al stu
denției mele 7 Părinții, un post bun, 
o uzină-ceasornic, colegi . minunați, 
viața culturală a orașului 7 Ei și 7 
N-ar trebui să mire opțiunea mea. Mi 
s-a spus că se face o nouă întreprin
dere și e nevoie de cadre tehnice ; 
am plecat fără să ezit, deși pînă 
atunci nu mai văzusem orășelul de 
care era vorba. Mi-am spus : dacă-i 
nevoie, mă duc. Și, de altfel, într-o 
uzină nouă, începută de la temelie, 
te poți forma mult mai bine ca spe
cialist, Iți faci o altă platformă pro
fesională. Poți să-ți materializezi mai 
bine ideile pe car4 le ai, poți să-ți 
valorifici pregătirea profesională și 
talentul.

Aveam 28 de ani cînd m-am mutat. 
Erau doar cîțiva stilpi ridicați ; în 
oraș — doar cîteva blocuri. In unul 
dintre ele am stat și eu cîteva luni ; 
deoarece nu mai fusese locuit și era 
iarnă, am avut gheață pe pereți, mă 
culcam cu șuba pe mine și căciula în 
cap... Era greu, dar cei cîțiva stilpi 
peste care șfichiuia crivățul cîmpiei 
au devenit o uzină ; e și uzina mea. 
Orașul a crescut; și e orașul meu. Au 
crescut și oamenii ; și sînt oamenii 
mei. Mă regăsesc la fiecare pas în 
aceste metamorfoze spectaculoase. 
Aci s-au calificat în patru ani 2 000 
da oameni 1 Oamenii noștri, care lu

crează azi în întreprindere. Aici, și 
nu în altă parte, s-au transformat din 
țărani în mecanici, electricieni, lăcă
tuși, strungari și frezori. Ii văd zi de 
zi și, mai bătrîn sînt doar cu patru 
ani, dar retrăiesc în două mii de vieți.

Deci și greutăți, dar și mari satis
facții. Este, dacă vreți, și aceasta o 
chestiune de echitate. Greu îi înțe-

leg pe unii tineri colegi care fug de 
asemenea locuri. Dacă-i înțeleg I Am 
avut citeva cazuri de absolvenți care 
au venit să-și ceară negația, Ziceau 
că nu-și „îngroapă" tinerețea la Ro
șiori... Păcat. Cred că n-au înțeles 
nici interesul general și nici propriile 
interese personale Sigur, e vorba și 
de conștiință.

Noi n-am stat să ne drămuim in
teresele. Care-s ale mele, care-s ale 
tale, care-s generale 7 Nu-s totuna 7

Ing. Nicolae BOGDAN 
întreprinderea mecanică 
de material rulant — Roșiori

Cînd simți alături un umăr 
de nădejde

Mă glndesc foarte mult. în acest 
sfîrșit de an. la o întîmplare petre
cută de curînd. Poate că nu e neo
bișnuită, dar mie. nouă... Ce mai, să 
v-o descriu :

Era în timpul viscolului năprasnic de 
la sfîrșitul lunii noiembrie. Intr-o 
singură noapte, întreprinderea noas
tră a fost acoperită de nămeți. Unele 
hale, situate mai în vale, erau încon
jurate de troiene care ajunseseră de 
2—3 metri. Peste un milion și jumă
tate de pui și găini se aflau în pragul 
pieirii din lipsă de hrană. Rezervele 
erau pe terminate, iar Fabrica de 
nutrețuri combinate de la Roman și 
șoselele erau izolate de troiene.

Nu știam ce să mai facem. Aflînd 
de această situație, un grup de șoferi, 
oameni necunoscuți nouă, de la coloa
na I.T.A. Roman, ne-au trimis vor
bă să drămuim nutrețurile de care 
mai dispunem și că ei sînt hotărîți 
să facă totul, tot ce este omenește 
posibil, să aducă hrană păsărilor. 
Afară viscolea de nu se vedea la doi

pași, ei s-au organizat într-o coloană 
de 32 de camioane cu un buldozer și... 
— cum îi zice 7 — o autofreză, care 
deschideau cale liberă, și au pornit la 
drum ; ca în filme. Aveau o fetație de 
radio cu ei și din oră în oră ne tri
miteau vești prin comandamentul 
județean. Să ne liniștească. Au făcut 
50 de km în 14 ore !

Nici noi n-am stat cu mîinile în 
sîn. Am pus mina pe lopeți și am 
deszăpezit intrările.

ti știm pe toți pe dinafară cum îi 
cheamă, deși pînă atunci nu-i mai vă
zusem. Pentru întregul nostru colec
tiv. ei au rămas ca oameni pe care se 
poate conta. Ii socotim de-ai noștri. 
Dar oare ei nu se considerau dinainte 
așa 7 Oare nu tocmai de aceea ne-au 
ajutat fără preget, pentru că formăm 
un singur, mare, colectiv 7

Angela TRIFĂN 
îngrijitoare de păsări, 
întreprinderea „Avicola" 
Piatra Neamț

producă un miliard de kilo- 
wați-oră mai mult decit se 
prevăzuse 7 Victoria aceas
ta a însemnat mult : recu
perarea cu 20 de luni mai 
devreme a sumelor cheltui
te pentru construcția siste
mului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier. O 
victorie este și faptul că 
pentru același număr de 
mașini fabricate (același 
număr, dar cu o putere spo
rită) constructorii de mașini 
din județul Brașov au 
consumat cu aproximativ 
600 000 de tone de metal 
mai puțin. Priviți în jurul 
dv., intrebați-vă prietenii, 
scotociți prin memorie și 
veți vedea că dumneavoas
tră Înșivă ați fost dacă nu 
participanți, atunci martori 
ai unor nenumărate aseme
nea victorii...

Inginerul Ion Schitea, 
șeful diviziei de trac
țiune a regionalei 

C.F.R. Brașov, îi spunea co
respondentului nostru acum 
citeva zile :

— Mai avem doar cîteva 
locomotive cu aburi... Doar 
pentru manevră...

— Și sinteți îngrijorați 7 
r— Nicidecum. Curînd scă

păm și de ele. în cincinalul 
ăsta ne-am „dieselizat" și 
electrificat.

— Unii ar putea să pri
vească nostalgic actul dis
pariției bătrînei locomotive 
cu aburi...

— Da. Puțină nostalgie 
nu strică... Pentru că, ori
cum, e acoperită de încîn- 
tarea față de marile avan
taje ale modernizării.

Slobozia fusese comună 
rurală (5 821 locuitori în 
1936). Apoi centru de raion. 
Apoi oraș. Acum e înconju
rată de mari prezențe in
dustriale: un combinat da 
îngrășăminte chimice, o uzi
nă de uleiuri cofnestibile, o 
industrie a laptelui, o mare 
filatură. Produsele care por
neau de aici în lume (cite 
porneau) aparțineau cultu
rilor de Bărăgan : porumb, 
grîu, ovăz etc. Produsele 
care pleacă de aici azi poar
tă denumiri ca : acid azotic, 
amoniac, azotat de amoniu... 
etc., etc. Pe actele de iden
titate ale producătorilor 
scrie, la rubrica „locul de 
naștere" : Orezu, Cocora, 
Ograda, Smirna, Ciochina, 
Poiana Petrii, Giurgeni, Dor 
Mărunt... La rubrica „loca
litatea de domiciliu" : 
rașul Slobozia (21630 
locuitori). E doar una 
cele 40 de Slobozii cite 
găsesc în nomenclatorul
calităților din România... 
Adevărat, cea mai evoluată. 
Avem toate motivele să 
credem că, poate chiar în 
anii imediat următori, vor 
păși pe aceeași cale și alte... 
Slobozii,

nuia dintre cele mai com
plexe produse ale industriei 
noastre constructoare de 
mașini : cazanul de 1035 
tone abur-oră. Un colos 
energetic în componenta 
căruia intră nu mai puțin 
de 65 000 de repere. Asimi
larea lor in fabricație ridica 
tot atîtea mii de probleme. 
„Una dintre aceste proble
me — își amintește ingine
rul Cornel Torcătorii, de la 
atelierul de proiectare teh
nologii la cald — era exe
cuția instalației de separa
ție pentru pornirea cazanu
lui. La început era vorba să 
fie adusă din străinătate, 
dar nici un furnizor nu pu
tea s-o asigure mal devre
me de un an și jumătate. 
In această situație, ciudat, 
dar singura cale pentru a 
ieși din impas părea a fi 
achiziționarea, tot din im
port, a utilajelor necesare 
pentru realizarea ei. Timpul 
ciștigat ar fi fost, totuși, 
prea mic. Un colectiv de 
proiectanți de la serviciul 
metalurg-șef a hotărit să 
elaboreze o tehnologie pro
prie de execuție a instala
ției. Cu mijloacele existen
te în uzină. Fantezie 7 Da, 
așa părea la început. Dar 
colectivul și-a văzut de 
muncă. Tenace și neobosit. 
Cînd au isprăvit, s-a con
statat că tehnologia elabo
rată de ei nu numai că re
ducea cu un an execuția ca
zanului, dar că mai era și 
ceva cu totul nou, o inven
ție de mare valoare.

Se mai miră cineva că un 
colectiv de muncă uriaș, 
cum este cel al Capitalei, a 
reușit să îndeplinească în 
patru ani și jumătate ce 
avea de îndeplinit în cinci 7

ri
de 

din
se 

lo-

Se simțea nevoia unul 
nou spital județean. 
Nerăbdători, locuitorii 

județului Buzău, s-au oferit 
să dea și ei, concret, o mină 
de ajutor. Și astfel, ince- 
pînd din primăvara anului 
1973, din apropiere «au din 
cele rhai îndepărtate sate, 
țăranii cooperatori și alte 
categorii de cetățeni au ve
nit zi de zi Ia Buzău... De 
Ia Gura Teghii, Lopătari, 
Mînzălești, Buda, Vîlcelele, 
Padina, Glodeanu-Siliștea, 
din vîrf de munte sau din 
cîmpie... Au venit în cami
oane, în autobuze sau, pur 
și simplu, în căruțe, purtînd 
tîrnăcoape, lopeți...

Toamna, spitalul (și poli
clinica) au fost gata. Are 
700 de paturi și o multitu
dine de dotări moderne. 
Faptul s-ar putea numi spi
rit întreprinzător, hărnicie.

La întreprinderea bucu- 
reșteană „Vulcan", îndepli
nirea cincinalului în 4 ani 
și jumătate însemna, în 
primul rînd, realizarea u-

Sărind de la una Ia alta 
(dar sînt fapte ale a- 
celuiași cincinal), ci

tim într-o corespondentă de 
la Miercurea Ciuc : „In ju
dețul Harghita, valoarea 
cărților cumpărate de popu
lație, în anii cincinalului, 
este de aproximativ un 
sfert de miliard de lei". Co
respondentul nostru l-a în
trebat, într-o librărie, pe zi
darul Losenkovics Iosif :

— Veniți des aici 7
— De 3—4 ori pe săptă- 

mînă.
— Ce fel de cărți cumpă

rați 7
— Romane, cărți tehnice, 

cărți de călătorii, cărți de 
memorialistică și cărți de 
istorie...

Un zidar citește cărți teh
nice, cărți de călătorie, cărți 
de istorie. Nimic deosebit.

Atîta dpar că, în acest 
timp, peste douăzeci de mi
lioane de ziditori ai unei 
noi lumi scriu o mare carte 
de istorie...

La Oradea a început con
strucția (și va fi terminată 
în cincinalul următor) unei 
mari case tehnice a tinere
tului.

Casă tehnică a tineretu
lui 7 Să ne apropiem cu a- 
tenție de această nouă a- 
pariție. Ea exprimă o nouăHoc- 
pre viitor. Tineretul are ne
voie de o casă a lui pentru 
a-și petrece timpul liber. 
Și cum va fi casa aceasta 7 
A tehnicii. Cu laboratoare, 
cu amfiteatre, cu ateliere, 
dar și cu săli de dans fi 
spectacole.

Cincinalul care începe 
este — a și fost declarat ca 
atare — cincinalul revolu
ției tehnico-științifice...

La Galați... și pe alte iti
nerare ale cincinalului vom 
călători mîine, în cea de-a 
doua parte a reportajului 
nostru.

Mihai CARANFIL 
Iile TĂNASACHE 
și corespondenții 
„Scînteii"

CONCETĂȚEANUL NOSTRU
Mulțumirea unui nemulțumit

— Tovarășă Marilena Patriciu, ce 
vă mulțumește mai mult in felul 
de a fi 7

— Al cui, al meu?
— Da.
— Faptul că sînt mereu nemulțu

mită de ceva.
— Ca aforism, nu sună rău. Dar 

la ce vă referiți 7
— La ceea ce fac eu, la ceea ce 

fac alții.
— Nu prea înțeleg. Ați terminat 

de curînd cursurile de calificare. 
Prima din 36 de sudori...

— Tocmai. Dar cum am ajuns aici? 
Fiind nemulțumită de mine.

— Sînteți, mi se pare, absolventă 
de liceu.

— Da. Am trecut bacalaureatul cu 
media 9,50,

— Și ați ales profesia de sudor 7
— Nu. Am ales profesia de profe

soară. Am urmat la filologie. Am 
lucrat in învățămînt. Pentru cei
cărora le place să fie profesor — e 
o ocupație foarte demnă. Mie însă
Au-mi plăcea. Eram nemulțumită.
Și am știut să renunț, să-mi caut
locul potrivit.

— Deci a fost o nemulțumire în
spre ceva mulțumitor.

— Pare simplu. Nu uitați însă că 
m-am căsătorit.

— Soțul 7
— Ofițer. A venit copilul. Locul 

mulțumitor, în sensul de liniștit, 
putea fi catedra sau — de ce nu 7 — 
locul de muncă numit căminul tău. 
Eu însă doream să lucrez în indus
trie, ca muncitoare.

— De ce 7
— Poate pentru că îmi place să 

văd, concret, roadele mîinilor mele.
— E limpede.

— Sigur că da. Numai că mai sînt, 
la unii, și ifosele, și prejudecățile : 
„Auzi, să se facă sudoriță 1“ Nu 
mi-a fost greu cu mine, nici cu soțul 
și nici chiar cu copilul. Mi-a fost 
mai greu să trec peste zîmbetele ma
lițioase ale cîtorva „cucoane". Dar 
le-am lăsat să se scalde in mulțumi
rea lor de sine.

— Acum v-ați putea însă declara 
mulțumită 7

— Deloc. Viața e complexă, ori
unde. Dacă n-ar fi așa, mă întreb 
dacă ar mai merita s-o trăiești.

— Nu obosiți niciodată 7
— Mă obosește agitația sterilă. Dar 

manifestările concrete din jurul meu, 
pe care le vreau altfel, mai bune, 
mai eficiente, îmi dau putere.

— Spre exemplu 7
— Iubesc disciplina. Nu mă pot 

împăca, nu-mi dau odihnă plîngă- 
reții, disperații, circotașii.

— Și dacă s-ar transforma și a- 
ceștia cu toții. 7

— Teoretic 7 Cred că între timp 
noi, ceilalți, am ajunge pe alte 
trepte. Sau ne-ar lua-o alții înainte. 
Niciodată n-o să fim mulțumiți. Ar 
fi mortal.

— Tovarășă Patriciu, credeți că 
putem numi felul dumneavoastră de 
a fi spirit revoluționar 7

— N-am zis că e felul meu de a 
fi. E și al meu, dar e felul generației 
noastre.

— Aveți dreptate, dar putem să-1 
numim cum spuneam 7

— Păi dacă e al generației noastre, 
se înțelege.

Marilena Patriciu, 26 de ani, mun
cește la Șantierul naval din Brăila.

Vorbele se mai uită; faptele rămin
Am plecat de curînd, după ani și 

ani de muncă, dintr-o comună dună
reană — chiar Dunăreni îi zice — ca 
să revin în localitatea mea natală. 
Se înțelege deci că, adesea, mai ales 
în serile acestea de iarnă, mă în
cearcă dorul după meleagurile pe 
care mi-am lăsat o parte din viață, 
îmi vine să le scriu celor de acolo, 
dar nu găsesc vorbele potrivite. Aș 
putea să înșirui cîteva rînduri într-un 
plic, dar... ce rost are 7

O scrisoare se rupe, ori se ofilește,

vorbele se uită... Dacă vor să-și 
aducă aminte de mine se gindesc la 
ce mă gindesc și eu cînd mi-e dor 
de consătenii din Dunăreni. împreună 
am redat agriculturii 1 275 ha, mai 
mult de jumătate din suprafețele 
acelui C.A.P. ; le-am scos de sub 
băltirile fluviului, de sub vînturarea 
nisipurilor. împreună am dublat re
coltele. Ce să-i scriu, bunăoară, co-' 
munistului Dumitru Andrei, cînd ne 
leagă amintirea unor producții de 
52—58 tone de sfeclă de zahăr la

hectar neirigat? Mai e acolo o turmă 
cu mii de oi, mai sint...

Am atîtea pagini de hîrtie să scriu 
cîte am scris împreună cu plugul și 
cu sapa 7 Și mai ales după ce-am 
învățat împreună, țăran și fiu de 

Eroii n-au timp să
Sadoveanu a avut o profundă in

tuiție atunci cînd prevedea că — după 
acțiunea revoluționară a răsturnării 
vechilor orînduieli și așezarea vieții 
în matca nouă — eroul uneia din 
cărțile sale avea de străbătut „dru
mul spinos al înțelegerii". Sugera, 
deci, îndelungata bătălie a acelui om 
cu sine însuși, pentru conștiință nouă, 
pentru morală nouă, pentru educare 
și autodevenire prin cunoaștere, prin 
adinca înțelegere a scopurilor revolu
ției și menirii lui în lume. Este ceea 
ce numim noi azi, în limbajul curent, 
chipul moral al omului nou. Iată cum 
se definesc, prin credință și compor
tament, cîteva dintre „personajele 
mele" surprinse pe drumul înțelegerii 
și cuceririi moralei noi.

Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Buruc de Ia întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală definește astfel 
spiritul muncitoresc :

„Este un anumit fel de a trăi, a 
gîndi, a munci, a simți. Nu-i ceva 
abstract. Spiritul muncitoresc nu-i de 
căpătat, nu ți-1 dă cineva anume, il 
cîștigi prin efort. Nu numai în uzi
nă. Și in familie. Și în relațiile pe 
care le stabilești, in viață in general. 
Concepută într-un anumit mod. Eu nu 
sînt de acord cu aceia care, în virtu
tea faptului că își dedică o mare par
te din viață uzinei, spun umflîndu-și 
pieptul : prima familie a muncitorului 
este uzina. Cele două nu-s confrun- 
tabile. Familia este o celulă aparte, 
„primul lăcaș". Uzina e uzină, nu are 
nevoie de voluntarism și lăudăroșe
nie. Prin familie te prelungești în 
viață, în lume, prin tot ce ai mai bun, 
mai cald, mai uman, mai curat, mai

țăran, valoarea vorbei și valoarea 
faptei 7

Ion PERȘINARU
Inginer agronom,
C.A.P, Amaru, județul Buzău

afle că sint eroi
personal. Prin uzină te prelungești în 
societate, în structurile acesteia. în 
avuția de bunuri a națiunii, punîn- 
du-ți în valoare capacitățile și virtu
țile".

Părerea muncitorului Nicolae Voica 
de la „Electroputere" Craiova (sec
ția aparataj) este că „EROII N-AU 
TIMP SA AFLE CA SINT EROI", 
motiv pentru care iată ce își revendi
că el : cinstea muncitorească, cinstea 
cea de toate zilele, corectitudinea, fe
lul egal de a fi, simțul datoriei îm
plinite, motiv să afirme : „Cel mai 
important lucru în viață este să-ți 
onorezi meseria, cunoscindu-te astfel 
pe tine însuți".

Cîțiva muncitori de la întreprinde
rea „6 Martie" din Timișoara m-au 
convins că virtuțile muncitorești nu 
se măsoară cu mărimea sau mici
mea fabricii în care lucrezi, că fap
tele exemplare nu apar doar in me
diile industriale gigant, motiv să dez
voltăm împreună raționamentul ex
primat de relația : uzine mici — 
destine mari, despre care maistrul 
Eugen Laurențiu afirmă : '„Uzina e 
mare sau mică, bună sau rea, în 
funcție de omenia și faptele cu care 
o umplem fiecare. Uzina e măsura 
noastră. A fiecăruia și a tuturor. 
Deci vorbele intră în cazul acestora 
pe planul doi".

Sînt cîteva ecouri omenești din 
cimpul unei experiențe în cîmpul plin 
de fervoare și noutate al uzinelor 
noastre; sînt argumente privind ome
nia comunistă a creatorului din uzină, 
a ginditorului din uzină.

Pop SIMION

Cîteva reflecții, cîteva opinii. Inevitabil, ele nu pot epuiza întreaga 
fizionomie spirituală a concetățeanului nostru. Se remarcă în schimb, 
in aceste notații, trimiterea reflexă Ia fapte. Este o consecință logică 
a primatului pe care-1 dețin in conștiința comună realizările obiective, 
atmosfera creatoare, ritmurile activității noastre concrete.

Iar ca o trăsătură generală a caracterului omului nou, comunist, 
este conștiința perfectibilității și aspirația neostoită intru progres, in
clusiv spirituaL Sint date ale supremului, autenticului umanism.
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Fișa Ia 
o biografie 
a Republicii

O Sub raportul producției indus
triale, ROMÂNIA ANULUI 1975 E- 
CHIVALEAZÂ CU 33 ROMÂNII ALE 
ANULUI 1938. ÎN NUMAI 11 ZILE 
ALE ANULUI 1975 S-A REALIZAT 
ÎNTREAGA PRODUCȚIE INDUS
TRIALĂ A ANULUI 1938.

• VENITUL NAȚIONAL REALI
ZAT ÎN 1975 ESTE DE PESTE 10 
ORI MAI MARE DECÎT ÎN 1938.

• Două produse și două cifre : 
OȚEL — DE 35 DE ORI MAI MULT ; 
ENERGIE ELECTRICĂ — DE 52 DE 

ORI MAI MULTĂ DECÎT ÎN 1938.
® O singură întreprindere pre

cum „Electroputere“ Craiova, crea
tă în anii Republicii, REALIZEAZĂ 
DE DOUĂ ORI MAI MULT DECÎT ÎN
TREAGA PRODUCȚIE ELECTRO
TEHNICĂ A ROMÂNIEI ANULUI 
1938.

O Cu o forță de muncă mai mică 
cu aproape 40 la sută 'fată de 1950 
— O PRODUCȚIE AGRICOLĂ DE 
1,3 ORI MAI MARE.

• O oglindă vie a profundelor 

mutații petrecute în structura socia
lă : proporția populației ocupate în 
industrie și celelalte ramuri neagri
cole a crescut de la 23,2 la sută în 
1938 LA PESTE 60 LA SUTA ÎN 
1975.

• Ponderea populației din orașe 
a crescut de la 23 la sută în 1948 LA 
APROAPE 43 LA SUTĂ ÎN 1974.

• Raportate pe un locuitor, CHEL
TUIELILE SOCIAL-CULTURALE ALE 
STATULUI AU SPORIT DE 11,5 ORI 
ÎN PERIOADA 1951—1975.

• Construirea în perioada 1951— 
1975 a peste 2,9 milioane de locuin
țe a permis CA CIRCA JUMĂTATE 
DIN POPULAȚIA ȚĂRII SĂ SE MUTE 
ÎN LOCUINȚE NOI.

• Dintr-o țară care număra în 
1938 4 milioane analfabeți, ROMÂ
NIA A DEVENIT O ȚARĂ ÎN CARE 
S-A GENERALIZAT ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
OBLIGATORIU DE 10 ANI; UNUL 
DIN 4 LOCUITORI ÎNVAȚĂ ÎN FOR
ME ORGANIZATE DE STUDIU.

Pentru fericirea omului

Schimbul de miine? Nu. schimbul de azi. deprinzind, în instituții de 
invâțâm nt moderne, cum sâ răspundă nobilei misiuni de făurari 

ai cincinalului revoluției tehnico-științifice

Industrie tînârâ — condiții superioare de muncâ. Imaginea este de la Întreprinderea de țevi din Roman — dar imagini similare pot fi întilnite pe intreg cuprinsul țârii

Am scris pe inima deviza noastră — 
Să aibă omu-n suflet o fereastră 
Și tot ce-nfăptuim pe-această glie 
Spre fericirea omului să fie.

Stă țara trează între cincinale 
Sub fluviul secundelor astrale.
Lumina ei de astru fermecat 
Pătrunde-n colțul cel mai depărtat

Și duce-n patru zări deviza noastră : 
Să aibă omu-n suflet o fereastră
Și tot ce-nfăptuiești tu, Românie, 
Spre fericirea omului să fie !

DIM. RACHECI Az: îr/ață să construiască blocun-jucârie. în anul 2000 vor făuri 
România Mileniului Trei '

Noi construcții social-culturale. Deși s-au înălțat la Slatina, la Vaslui sau în Pantelimonul bucureștean, ele exprimă aceeași bogată realitate : a civilizației socialiste in permanentă dezvoltare

Pastel
Lumina cade lin pe brazi ți lunci 
Ca o minune-a vremii, ireală 
Sub scutul ei se-nalță ochi de prunci 
Să-nvețe munții — suplă catedrală.
Și trec ninsori prin suflete, adinei
Aripi tăcute, zvelte, diafane
Sub zborul lor, de veghe stînci 
Sînt anii vremii noi, contemporane.
Aici, pe-aceste plaiuri ne-ntrecute 
Unde n-au loc uitarea și rugina 
De veacuri coasele se-ascut pe cute 
Să apere ninsorile, lumina...
Să urce-n veacuri tinără grădina.

Nicolae DRAGOȘ

Primăvara lui 
decembrie

Ei au venit spre mine purtînd lumină-n palme 
și-aveau în glasuri muzici și steag purtau cu ei. 
Le deslușeam sub pleoape fîntîni cu ape calme, 
se-nfiora pămîntul sub pașii lor prea grei.

Grăi Bălcescu astfel și mă privi frumos : 
„Dator ești țării cu viața-ntreagă".
Stătea acolo-n lume, puternic, luminos, 
ca lumea care vine deplin să-l înțeleagă.

Și mi-au vorbit și Cuza ți dorobanții-nalți, 
prin ei sosea sub stele prea-harnicul pămînt, 
un grîu de soi crescuse în lanul vieții mele 
ca pîinea ce o fringem să fie legămînt.

Ei au venit spre mine din pisc de veșnicie 
purtînd lumină-n palme și steaguri fluturînd.
Da, țării-i sînt datornic, al tău sînt, Românie, 
și dincolo de cerul bătrînului pămînt I

Cornel UDREA

...îl cheamă Cristinel Pre- 
secăn și numără, la data 
cind citiți aceste rinduri, 
superba virstă de .19 zile... 
Se numește Tăntica Marin 
și împlinește, tot azi. 24 de 
zile de viață... Iat-o și pe 
Ilenuța Albu, mai in etate 
cu două zile decît Tăntica... 
în schimb, Dănuț Bunea 
este el cu o săptămînă mai 
bătrin decît Ilenuța...

Iată citeva dintre cele 
mai recente cunoștințe- ale 
reporterului. Carnetul lui 
profesional și-a adăugat pe 
cea mai recentă filă — fila 
de la sfîrșit de an și de 
cincinal — alături de nume 
de fruntași ai industriei, de 
inventatori și de maeștri ai 
recoltelor bogate, de notorii 
Eroi ai Muncii Socialiste, de 
performeri ai sportului, de 
dascăli și de poeți, de ar
tiști, de academicieni vene
rabili, nume ca acestea : 
Cristinel și Tăntica. Ilenuța 
și Dănuț... Mai sînt și al
tele : Mitică Țuțuianu (opt 
zile), Dulcineea lob 1) Io- 
nescu (două săptămîni). 
Ildiko Szabo (26 de ore, cu 
ceasu-n mină, la intrarea 
ziarului în rotativă), Car
men Popazu (o săptămînă), 
Tudor (Tudorel. Dorel, 
Doru etc.) Vasileanu (două 
luni și o zi) și. cum se spu
ne. mulți alții. Cit de 
mulți ?...

Nu, nu la o meditație 
cu caracter demografic vrem 
să vă invităm aici. Vă invi
tăm la un popas sentimen
tal (așa ceva poate fi în
găduit la un an o dată) 
lingă leagănul celor care, 
la sfirșitul mileniului, vor 
avea 25 de ani. Lingă lea
gănul (iată, o numim astfel, 
aici, pentru prima dată) : 

„Generației 2000“. Lîngă 
leagănul celor care. în zorii 
„Miei a treia" a calendaru
lui planetei, se vor prezenta 
să preia zestrea și destine
le acestei țări, sarcina deve
nirii ei către altă zare de 
timp și de împlinire istori
că.' Cei care — tineri și ma
turi. totodată. învestiți cu 
răspunderi și calificați pen-

Sub cetini sărbătorești, lingă 

leagănul „Generației 2000"
tru a le duce la îndepli
nire — se vor ivi în viața 
social-economică a țării în
tocmai ca un schimb mun
citoresc. la preluarea lu
crului.

Schimb... ștafetă... cetă
țeanul de mîine... Ce gin- 
dește. azi. acest cetățean, 
despre condiția lui de „om 
al anului 2000“ ? Din mo
tive întemeiate, deocamda
tă. acest cetățean — abia 
gunguritor. înfășat alb. ca 
un bulgăr de caldă zăpadă 
pe care ne pregătim să-l 
proiectăm cordial viitorului 
— nu poate să răspundă la 
întrebarea reporterului.

Pot în schimb să răspun
dă părinții acestor impor
tante personaje ale societă
ții noastre. Părinții Tănți- 
chii, de pildă (mama — te- 

sătoare la „Unirea", tatăl — 
controlor de calitate Ia 
„Republica"). Sau ai lui Dă- 
nuț. a cărui mamă „face 
pîine" la fabrica din Titan 
și al cărui tată e lăcătuș la 
fabrica de sticlă din cartier. 
Sau părinții mai sus-numitei 
Ildiko, din Satu-Mare, care 
fac, amîndoi, aragazele a- 
celea frumoase care-au 

umplut țara și alte țări. Sau 
părinții lui Tudor (Tudorel, 
Dorel, Doru etc.) din Bor- 
cea Bărăganului, a căror 
meserie este să facă grîu 
de făină pentru fabrica a- 
ceea unde lucrează mama 
Iui Dănuț, și alte bucate, 
numai bune de gătit pe a- 
ragazele care ne vin de la 
părinții lui Ildiko din Satu- 
Mare... Sau atîția alții... Ce 
ne spun acești părinți, ei 
înșiși oameni tineri, născuți. 
in anii ’50. avînd. azi. vîrsta 
pe care o vor avea copiii 
lor peste un sfert de veac 
(atunci cînd. desigur, la ca
păt de an, cetele de urători 
din datină vor chiui elec
tronic : „Plugușorul se por
nește I Si mileniul se-nno- 
iește") ?

Acești părinți ne spun că, 

desigur, se gîndesc și ei, ca 
tot omul în prag de an. la 
viitorul odraslelor lor, con
turat pe marele "fundal al 
capătului de veac și de mi
leniu ; că acel viitor le a- 
rată copiii de azi ca pe 
niște Feți-Frumoși. ca pe 
niște Cosînzene care vor 
munci mai bine și mai fru
mos. care vor trăi mai bine 

și mai frumos, în patria 
infinit mai mindră decit 
astăzi, cînd ni se arată atît 
de mindră... „Dar — mai 
spun acești tineri părinți — 
gîndul nostru de viitor lîn
gă leagănele proaspete. îm
podobite cu cetini, nu are 
„tradiționala" lipsă de con
tur de pe vremea cind oa
menii gindeau viitorul • co
piilor lor in funcție de... 
ursitoare, de «cum i-o fi 
sortit» sau de acel tragic 
«cine știe ce-1 mai așteap
tă 1..»“. Azi. lîngă leagăne
le copiilor noștri, luminin- 
du-le cu limpezime viitorul, 
se află oglinda atotcuprin
zătoare. deschisă, peste ani 
și decenii, de PROGRA
MUL PARTIDULUI. Ce 
vor deveni Cristinel sau 
Tănțica, Ildiko sau Dănuț ?

Electroniști sau automa- 
tiști, atomiști sau muncitori 
agricoli, răspunzînd fiecare 
de sute de hectare, cosmo- 
nauți sau creatori într-o 
artă purificată de orice 
zgură, muncitori cu cali
ficare de ingineri sau 
dascăli predîndu-și cursu
rile prin,., satelit? E greu 
de spus. Limpede este însă, 

în lumina Cartei devenirii 
României, că asemenea 
perspective se deschid co
piilor noștri. Vor trăi ei la 
sat sau la oraș ? Greu de 
spus. Limpede este însă că 
pină atunci, așa cum arată 
Programul, deosebirile din
tre mediul urban și cel ru
ral se vor șterge într-atit, 
incît... întrebarea pare de 
pe acum neavenită./; Și tot 
la fel în legătură cu alte 
multe întrebări pe care le 
ridică, firesc, privirea către 
viitorul fiilor noștri... Răs
punsurile, toate, sînt limpe
de cuprinse în Program, în 
documentele de partid și 
de stat, în însuflețitoarea 
scrutare a timpului de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la fiecare în- 
tîlnire cu oamenii muncii.

Dar, oameni ai timpului 
nostru de flacără, acești 
părinți mai înțeleg că vii
torul de peste un sfert de 
veac, luminat de emoția 
intilnirii cu pragul unui 
nou mileniu, se făurește 
ACUM, în fiecare clipă a 
muncii, că fiecare zi și fie
care an al prezentului în
seamnă o treaptă către vii
torul mai îndepărtat. „Co
piii noștri, aceasta vor tre
bui s-o știe cel mai bine. 
Iar ca s-o știe astfel, tre
buie să le oferim exemplul 
unui asemenea mod de a 
ne apropia viitorul : prin 
faptă".

Așadar, la început de an, 
un gind unanim al pă
rinților tineri înfățișează 
imaginea clarității depline 
în investigarea viitorului 
și, totodată, răspunderea e- 
tică a unei generații fată 
de alta, a unei etape isto
rice fafă de alta. Răspun
dere care înseamnă .faptă 
de muncă spornică. de 
viață trăită frumos, de e- 
ducație întru acestea...

Un gînd. o hotărîre. un 
sentiment cu valoare pater
nă și maternă și totodată 
civică. împodobind ca' nes
temata cea mai de preț bră
duțul dinții al concetățeni
lor noștri Cristinel și Dă
nuț. Ildiko și Tănțica. Ilea
na, Dorel și atiția alții. Cei 
pentru care zorii Mileniu
lui Trei vor însemna zorii 
preluării schimbului, sub 
vasta cupolă constructivă 
care este România socia
listă. România eternă.

La mulți ani. tineri cetă
țeni din „Generația 2000“, 
bulgări de caldă zăpadă, 
proiectați cordial către vii
torii! țării și al omenirii 1

Petre DRAGU

Soclul Republicii
Oare Doja, acolo-n piață, 
privind peste mulțimea răsculată — 
acolo, în freamătul coaselor, nu s-a /
gindit la Republică ?
Și cetele lui Horea, 
cu securi și îmblăciuri 
asaltînd munții, oare 
nu s-au gindit la Republică ?
Și cei fără de nume,
cei osîndiți, cind transpirînd sînge 
în șiruri compacte cădeau 
cu capul sub bardă, cînd umpleau cu oasele lor 
șanțul cetăților, oare nu s-au gîndit 
la Republică ?
Și cei împilați, cei ciopîrțiți cu 
satirul, hăituiți prin păduri și prin mlaștini, 
cu lupii și cîinii hoinari, cei 
alungați de prin sate,— 
nu la Republică s-au gîndit ?
Pe risipitele lor oseminte
se sprijină soclul
Republicii I

HOLLO ERNO
(In românește de R. Dimitrie)

Portretul patriei
— E o vatră ?

— Nu-i o vatră I E-un întreg cuprins de vetre.
— E o piatră ?

— Nu-i o piatră I E-un șir întreg de pietre.
— E un munte ?

— Nu-i un munte I E-un lanț întreg de munți.
— E o frunte ?

— Nu-i o frunte I E-un infinit de frunți.
— E un cîntec ? E o floare ?

— E un univers de stele.
E o glie roditoare.
E portretul țării mele 1

Gențiana STURZA
clasa a VIII-a A

Liceul real-umanist — Luduș, 
județul Mureș

(Concursul de creație literară „Ti
nere condeie")
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Ședința Consiliului de Miniștri
în ziua de 29 decembrie 1975 a 

avut loc ședința Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

In vederea îndeplinirii sarcinilor 
stabilite de plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, de Marea Adunare Na
țională, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
planul național unic și bugetul de 
stat pe 1976, guvernul a adoptat 
un program de acțiuni ce trebuie 
să fie întreprinse de ministere,

centrale și întreprinderi pentru 
pregătirea producției industriale, 
a investițiilor și a activității de 
comerț exterior și cooperare eco
nomică internațională. \

Guvernul a definitivat măsurile 
necesare pentru creșterea produc
tivității muncii, reducerea cheltu
ielilor de producție, îmbunătățirea 
calității produselor, ridicarea ren
tabilității activității economice.

In -continuare, Consiliul de ,• Mi
niștri a soluționat unele proble
me ale activității curente.

Excelenței Sale Domnului
ALBERT BERNARD BONGO

Președintele Republicii Gaboneze

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă fericitul prilej de 
a vă adresa, în numele poporului român și al guvernului, precum și în 
numele meu personal, cele mai cordiale felicitări. împreună cu sincere urări 
de sănătate și fericire, de mari realizări în nobila misiune pe care v-a în
credințat-o poporul gabonez de a-i conduce destinele pe calea progresului și 
prosperității.

îmi oferă o deosebită plăcere să remorc că cele convenite în cadrul în- 
tîlnirii prietenești din vara acestui an se concretizează în acțiuni de cola
borare pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte do
menii, care contribuie la extinderea relațiilor frățești dintre țările noastre, 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Democratic Gabonez, în inte
resul creșterii bunăstării ambelor națiuni, al cauzei păcii și înțelegerii în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PE SCURT, DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT.

tv
PROGRAMUL I

10,00 Iubit partid conducător — Emisiu
ne de versuri și cîntece revoluțio
nare dedicate patriei și partidului.

10,25 Reportaj TV : Călăto/ie în lumea 
copiilor.

10,40 Film artistic ; ,,Roua“ — producție 
a studiourilor sovietice.

11.50 Telex.
11.55 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală — început de eră nouă : 

proclamarea Republicii. Emisiune 
realizată la Muzeul de Istorie al 
Republicii.

16.30 Sub faldurile drapelului — Selec- 
țiuni din finala concursului for
mațiilor artistice ostășești ale Mi
nisterului de Interne.

17.00 Telex.
17,0*5 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 Actualitatea cultural-artistică.
17,45 Drum de glorii — Concurs pen

tru tineret dedicat sărbătoririi a 
100 de ani de la cucerirea indepen
denței de staț a României. Par
ticipă reprezentativa județului 
Brăila.

• 19.00 Tinerețea și maturitatea Republi
cii. Documentar de Petre Niță.

19.20 1001 de seri ; Bradul — de Iuliu 
Rațiu.

19.30 Telejurnal.
20,00 La posturile noastre de radio șl 

televiziune :
MESAJUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, ADRESAT ÎNTREGU
LUI NOSTRU POPOR CU PRILE
JUL ANULUI NOU.

>0,18 Odă la stema țării — Spectacol 
literar-muzical-coregrafic închinat 
zilei de 30 Decembrie. Versuri de : 
Alex. Andrițoiu, Cezar Baltag, Ion

Budescu, Radu Cîrneci, George 
Chirilă, Nicolae Dumbravă, Eugen 
Frunză, Rusalin Mureșan, Gh. D. 
Micloșan, Cristian Maurer, Adrian 
Munțiu, Gabriela Mellnescu. Mihal 
Negulescu, Adrian Păunescu, Ion 
Rahoveanu, Dim. Rachici, Nichita 
Stănescu, Haralambie Țugui, Dan 
Verona. Recită : Irina Răchițeanu- 
Șirianu, Margareta Pogonat, Adela 
Mărculescu, Iarina Demian, Olga 
Bucătaru, ileana Dunăreanu, Elena 
Bog, Tatiana Olier, Gheorghe Co- 
zorici, Mircea Bașta, Cornel Co- 
man, Emil Hoșsu, Cornel Gîrbea, 
Ion Lemnaru, Eusebiu Ștefănescur. 
Adrian Petrache, George Oancea. 
Muziqa de : Ciprian Porumbescu, 
G. Enescu, I. G. Brătianu, Ioan D. 
Chirescu, FI. Comișel, Gh. Dumi
trescu, Vasile Donose, A. Girovea- 
nu, Liviu ionescu, T. Popa, Radu 
Șerban, Ion Vanica. își dau con
cursul : corul mare, corul de copii 
și orchestra de studio ale R.T.V., 
corul ansamblului artistic al C.C. 
al U.T.C., corul Regimentului de 
gardă, formația de dansuri a an
samblului ..Rapsodia română". So
liști : Constanța Cîmpeanu, Rodica 
Mitrică, Dan Iordăchescu. Ludovic 
Spiess. Redactori : Georgeta Zam- 
firescu și Mihaela Crețulescu. Re- 

. gia artistică : Cornel Todea.
21,05 Film artistic : „Ciprian Porumbes

cu".
23.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

21.05 Din filmoteca TV.
21,30 Telerama : Iarna în imagini... elec

tronice. Anotimpul alb văzut de 
realizatorii de televiziune din dife
rite colțuri ale lumii. Redactor ; 
Iulian Gherșin.

22,00 Tezaur de cîntec românesc. Oaspeți 
de peste hotare interpretînd muzi
că românească • Theodor Grigo- 
riu — Vis cosmic — dirijor Serge 
Baudo • I. Dumitrescu — Preludiu 
simfonic — dirijor Francesco de 
Massi.

22,20 închiderea programului.

BULETIN RUTIER
PENTRU SĂPTĂMÎNA ANULUI NOU

Recomandări ale Direcției circulație 
din Inspectoratul General al Miliției

Ca și în alți ani, în ultimele 
zile din 1975 și în primele zile 
ale noului an 1976 circulația ru
tieră se va intensifica, îndeosebi 
pe seama sporirii traficului de au
tovehicule proprietate personală. 
Concomitent, vor circula și un nu
măr însemnat de autovehicule ale 
înti/cprinderilor, eVfnd în vedere con- • 

ftlnUitatea procesului de producție, ne
cesitatea aprovizionării unităților co- 
merciale și de alimentație publică, 
transportul urban și interurban de 
călători. în aceste condiții, la care se 

•adaugă și influențele fenomenelor 
atmosferice de sezon, desfășurarea 
cursivă și în deplină siguranță a cir
culației pe drumurile publice reclamă 
o serie de măsuri preventive din 
partea tuturor participanților la trafic, 
precum și a factorilor răspunzători 
din unitățile socialiste.

Pentru pietoni
Reamintim faptul că anul tre

cut, în intervalul 31 decembrie 
1974 — 2 ianuarie 1975, jumătate 
din numărul accidentelor de cir
culație au fost cauzate de apariția 
bruscă în fața autovehiculelor a unor 
pietoni angajați in traversarea străzii 
fără să se fi asigurat în prealabil, 
accidente care s-au soldat atunci cu 
3 morți și 5 răniți grav.

De aceea, este necesar ca pietonii:
— să se asigure bine, din stînga și 

din dreapta, înainte de a se angaja în 
traversarea străzilor. Prudență spo
rită după lăsarea serii, în condiții de 
ceață, precum și pe sectoarele de 
drum acoperite cu mîzgă, polei ori 
zăpadă ;

— să se folosească pentru traversa
re numai culoarele semnalizate cu in
dicatoare și marcaje ;

— să nu se „forțeze" oprirea auto
vehiculelor pe motivul că pietonii au 
prioritate de trecere. S-ar putea ca 
sistemul de frînare al autovehiculului 
să fie defect, cauciucurile uzate sau 
șoferul mai puțin îndemînatic, ori 
partea carosabilă lunecoasă — șl 
atunci consecințele pot fi dintre 
cele mai grave :

— să se evite plimbările indivi
duale sau în grup pe partea carosa
bilă a drumurilor ;

— în localitățile unde există zăpa
dă, părinții să aibă grijă de copii să 
nu facă derdelușuri pentru sanie pe 
marginea drumului sau prea aproape 
de el.

Pentru toți 
conducătorii auto

— Să se adapteze permanent viteza 
la condițiile concrete de circulație 
(starea drumului, vizibilitate, curbe, 
aglomerație) ;

— să se circule cu multă prudență 
șl viteză redusă prin localitățile ru
rale, unde în aceste zile va fi o de
plasare intensă de pietoni, biciclete, 
căruțe și autovehicule ;

— să se manifeste o grijă deosebită 
față de copii. Fiind în vacanță, pre
zență lor pe drumuri este mai frec
ventă ;

— să nu se urce nimeni la volan, 
sub nici un motiv, sub influenta bău
turilor alcoolice ;

— să se evite staționarea pe partea 
carosabilă a drumurilor din afara lo
calităților, îndeosebi noaptea și pe 
timp de ceață ;

— să se aprindă luminile de poziție 
ale autovehiculelor înainte de lăsarea

serii, pentru a putea fi ușor remar
cate de partenerii de drum ;

— să se manifeste grijă deosebită 
la depășirea bicicliștilor.

Pentru 
conducătorii auto 

amatori
— înainte de a porni la drum, să 

revadă starea tehnică a autovehicu
lului. să se asigure cu unele piese de 
schimb strict necesare (bujii. becuri,, 
curea de ventilator, siguranțe) ;

— cei care au de parcurs un iti
nerar mai lung să-și dozeze de la 
început timpul și distanțele pentru a 
nu se expune oboselii excesive ;

— este bine ca la intervale de circa 
109 km să se oprească mașina in 
afara părții carosabile, pentru o 
scurtă relaxare a șoferului, pentru 
un control tehnic sumar al mașinii, 
ștergerea parbrizului, a farurilor și 
semnalizatoarelor ;

— să nu se pornească la drum ime
diat după o masă abundentă, în cazul 
în care e vorba de un traseu mai 
lung ;

— pe drumuri necunoscute să se 
circule cu mare atenție și, pe cit po
sibil, numai ziua ;

— pentru cei ce călătoresc la mun
te, în zone înzăpezite : lopata și, 
eventual, lanțurile pot fi deosebit de 
necesare.

O deosebită atenție se cere din 
partea automobiliștilor care au obți
nut mai de curînd permisul de con
ducere, ca și a celor care nu au con
dus autovehicule în condiții de iarnă.

Pentru 
șoferii profesioniști

— Să se respecte întocmai traseele 
stabilite ;

— să nu se efectueze nici un trans
port ilegal de persoane sau de măr
furi ;

— să se evite distracțiile prelungite 
și să nu se plece la drum în stare de 
oboseală ;

— înainte de ieșirea din garaj să se 
verifice starea tehnică a autovehicu
lului ;

— la transportul organizat . de' 
persoane cu autocamioane sau în re
morcile tractoarelor să nu se permi
tă urcarea persoanelor aflate in 
stare de ebrietate ;

— autovehiculele destinate trans
portului în comun să fie oprite în 
stații lingă trotuar sau pe alveolele 
existente, iar înainte de pornire să 
se asigure că au coborît și s-au urcat 
toți pasagerii. Două accidente grave 
s-au produs în prima zi a anului 1975 
din cauza unor pasageri imprudenți : 
unul a vrut să se urce din mers, iar 
al dbilea a căzut după pornirea 
autobuzului.

Nota redacției
După cum ni se comunică de la 

Inspectoratul General al Miliției, pen
tru ca traficul rutier să se desfășoare 
în aceste zile în condiții de siguranță, 
s-au luat măsuri ca in toate zilele și 
nopțile de la sfirșitul acestui an și 
începutul Iui 1976 agenții de circu
lație și alți lucrători de miliție să 
fie Ia datorie pe drumurile publice, 
să întreprindă acțiuni de supraveghe
re și control al circulației.

Comunicatul Comisiei electorale centrale privind
alegerea unui deputat în

în circumscripția electorală nr. 24 
„Nicolae Bălcescu" din municipiul 
București, devenită vacantă, au avut 
loc, în ziua de 28 decembrie 1975, a- 
legeri parțiale pentru un loc de 
deputat în Marea Adunare Națională.

Comisia electorală centrală a veri
ficat lucrările comisiei de circum
scripție și ale comisiilor secțiilor de 
votare și a constatat că alegerile s-au 
desfășurat în conformitate cu preve
derile Legii electorale a Republicii 
Socialiste România.

Marea Adunare Naționala
•

Din totalul de 49 570 alegători pre
zent; la vot, pentru* candidatul Fron
tului Unității Socialiste au votat 
49 560. adică 99,98 la sută.

A fost ales deputat în Marea Adu
nare Națională conf. dr. ing. Iancu 
Drăgan, director general al Institutu
lui central de cercetări metalurgice 
București.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

BRAȘOV. — într-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.K., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toti 
oamenii muncii — români, maghiari 
și germani — din municipiul Brașov 
raportează îndeplinirea, la 29 decem
brie, a sarcinilor de plan la produc
ția industrială globala pe anul 1975.

Făcînd bilanțul acestor realizări, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii, toți 
locuitorii municipiului nostru — se 
scrie în telegramă — își îndreaptă 
gîndurile lor pline de recunoștință 
către conducerea partidului, către 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru indicațiile 
și sprijinul permanent și prețios pe 
care ni le-ați acordat în întreaga ac
tivitate consacrată înfăptuirii sarci
nilor ce ne revin din Programul 
partidului, din planul de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Vă încredințăm, tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii brașo
veni, in frunte cu comuniștii, sub 
conducerea și îndrumarea comitete
lor județean și municipal de partid, 
sînt hotărîți să înfăptuiască în mod 
exemplar, încă din primele zile, sar
cinile de plan pe anul 1976, creînd 
toate condițiile pentru realizarea și 
depășirea obiectivelor complexe și de 
mare răspundere ce ne revin din cin
cinalul revoluției tehnico-știintifice.

Planul anual a mai fost realizat și 
de către industriile orașelor Făgăraș, 
Codlea, Săcele și ZărneștL

ARAD. — Unitățile apartinînd U- 
niunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Arad, care au înde

plinit sarcinile din planul cincinal 
încă în luna ianuarie 1975. anunță 
în aceste zile alte noi realizări deo
sebite. Astfel, peste prevederile pla
nului cincinal a fost realizată o pro
ducție de 300 milioane lei. La fon
dul pieței interne au fost livrate 
produse în valoare de peste 120 mi
lioane lei. în actualul cincinal au 
fost create numeroase produse noi 
destinate fondului de consum al 
populației și exportului, s-au înfiin
țat și s-au modernizat 120 unități de 
producție și 80 unități destinate ser
virii populației din municipiul și ju
dețul Arad.

ARGEȘ. — în comuna Bîrla din ju
dețul Argeș 400 de membri coope
ratori au contractat cu I.L.F. amena
jarea de solarii în curțile gospodă
riilor pentru producerea legumelor 
timpurii. I.L.F. va pune la dispozi
ția legumicultorilor folii de polieti
lenă, îngrășăminte chimice, materia
lul săditor și asistență tehnică. Coo
peratorii au și trecut la amenajarea 
terenurilor și Ia fertilizarea acestora.

GALAȚI. — La Galați s-a deschis 
o expoziție cu produsele realizate de 
cooperativele meșteșugărești din ju
deț. prilej pentru o largă informare a 
publicului in legătură cu noutățile în 
acest domeniu. Este prezentată o 
gamă largă de confecții, încălțăminte, 
mobilă, articole de marochinărie, co
voare, jucării, bunuri de larg con
sum din metal. lemn etc. în total sînt 
expuse peste 300 de produse prevă
zute pentru anul 1976. Multe dintre 
ele au și fost introduse în fabricație.

I FAPTUL;
IDIVERSI

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cu optimism, în pragul 
anului olimpic 1976

Anul sportiv 1975 a fost marcat in
tr-o măsură mai mare decit cei pre
cedent de semnul olimpic. Apropie
rea datei de desfășurare a evenimen
tului sportiv internațional nr. 1 — 
Jocurile Olimpice de la Montreal — 
a influențat intr-un mod sau altul 
numeroasele bilanțuri, clasamente și 
comentarii asupra performantelor și 
a performerilor din anul 1975. Fap
tul că și în acest an au avut loc 
campionate mondiale sau europene 
la citeva ramuri și probe olimpice 
a făcut ca rezultatele acestor com
petiții să fie considerate ca princi
palele puncte de referință pentru a- 
precierea valorilor în vederea Jocu
rilor din iulie viitor. Desigur, rela
tivitatea aprecierilor este determina
tă și de faptul, deloc neglijabil, că 
o seamă de mari sportivi, precum și 
echipe întregi, au socotit anul 1975 
drept o perioadă de acumulări sau 
„de cruțare", astfel îneît perioada 
marii întreceri să-i găsească cu po
tențialul sporit.

Firește, judecarea rezultatelor 
sportivilor români trebuie înscrisă 
în aceeași ordine, a perspectivei o- 
limpice. Nu însă înainte de a subli
nia succesele obținute de reprezen
tanții noștri în două ramuri „neolim
pice", cu popularitate în rîndurile 
tineretului — respectiv rugbi și te
nis. Reamintim deci că echipa na
țională de rugbi a cucerit titlul în 
campionatul european F.I.R.A.. iar la 
sfirșitul acestui sezon, Ilie Năstase 
a ciștigat din nou, într-un mod stră
lucit, „Turneul campionilor" — în
trecere a elitei tenisului mondial.

Bilanțul global al sportivilor ro
mâni Ia competițiile internaționala 
de referință olimpică este următorul: 
16 medalii (1 aur, 6 argint, 9 bronz) 
la campionatele mondiale de scrimă, 
canoe-caiac, canotaj academic, lup
te greco-romane și libere (precum și 
alte 15 prezențe în finale, socotite 
pînă la locul al șaselea) ; 23 medalii 
(8 aur, 8 argint, 7 bronz) la cam
pionatele europene de gimnastică, 
box. tir, lupte greco-romane și libere.

Din această recoltă de medalii se 
cuvine să desprindem cel puțin două 
aspecte : la campionatele mondiale 
ale unor ramuri importante — cum 
sint, de exemplu, luptele greco-ro
mane și canoe-caiac — reprezen
tanții noștri n-au obținut medalii de 
aur ; dar, odată cu aceasta, se ob
servă numărul destul de mare de 
sportivi români cu medalii de argint 
și bronz sau clasați în finale, fapt ce 
reflectă un potențial însemnat ce 
poate fi mult mai bine fructificat în 
viitorul aprbpiat. Ambele aspecte 
conduc spre o concluzie practică : 
prin muncă ordonată intensă și stă
ruitoare, desfășurată cu pasiune și 
răspundere in cele șase luni pînă la 
Jocurile Olimpice, reprezentanții 
noștri de frunte pot urca treptele 
ierarhiei internaționale în ramurile 
respective, spre gloria sportului ro
mânesc 1

Exemplară pentru modul în care 
a contribuit la afirmarea sportului 
nostru peste hotare este activitatea 
desfășurată în gimnastică. Dacă 
titlul european cucerit de Dan Grecu 
a însemnat in fond o reconfirmare 
a valorii și perspectivei sale, în 
schimb, cele patru medalii de aur 
ale Nadiei Comăneci au constituit o 
veritabilă revelație, nu numai de ta
lent precoce, ci și de modalități noi 
de selecție și instruire (este cazul să 
adăugăm aici că unele comentarii, 
printre care și cel al agenției 
France Presse, o așază și pe Teo
dora Ungureanu în rîndul celor cî- 
torva mari talente apărute în 1975, 
deși tînăra colegă a Nadiei n-a par
ticipat încă la vreo întrecere o- 
ficială importantă !). Dincolo de 
răsunetul mondial de care s-au 
bucurat rezultatele școlii româ
nești de gimnastică feminină, cre
dem că e necesar să notăm prin
tre realizările mișcării noastre 
sportive în acest an faptul că uni
tăți de specializare timpurie, de 
tipul celei din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și-au dovedit viabi
litatea și eficiența ; de asemenea, că 
județul Bacău — unde vreme înde

lungată s-a acordat atenție și s-au 
făcut eforturi pentru buna pregătire 
a tinerelor gimnaste — se situează 
'astăzi de departe în fruntea tuturor 
județelor in privința aportului la re
zultate de prestigiu și la constituirea 
calitativă a lotului nostru olimpic.

Campionatele europene de box, 
desfășurate in Polonia, ne-au recon
firmat speranțele că Simion Cufov 
— medalie de aur — dispune de toa
te posibilitățile necesare atacării 
centurii olimpice la categoria semi- 
ușoară. Boxerii români au mai obți
nut la această competiție alte cinci 
medalii de argint sau de bronz ; to
tuși, în privința gradului de dificul
tate, ar fi greșit să punem sem
nul egalității între turneul european 
și cel olimpic, după cum am greși 
dacă n-am tine seama de faptul că 
mai mulți pugiliști redutabili — Al. 
Năstac, Calistrat Cuțov, Gabriel Po- 
metcu, ca și tînărul „semigreu" 
brăilean Costică Dafinoiu — n-au 
participat la întrecerile de Ia Kato
wice, ei urmînd în 1975 un program 
special de refacere a forțelor.

în domeniul tirului cu arma, un 
băiat de 18 ani de la C.F.R. Arad, pe 
nume Mircea Ilca, ne-a adus satis
facția unui titlu european, la o pro
bă din programul J.O. Fie perfor
manța lui Ilca un imbold' in pregăti
rea colegilor săi mai vîrstnici și mai 
experimentați, un Îndemn spre îm
prospătarea mai decisă a lotului re
prezentativ de tir !

Luptele constituie o ramură de 
sport în care au avut loc, in același 
an, obișnuitele campionate europene 
și mondiale. La stilul „greco-roma
ne", adică în „partea forte" a lotu
lui nostru, am dobîndit, prin Con
stantin Alexandru, un titlu continen
tal, iar prin Gheorghe Berceanu, o 
medalie de vicecampion mondial. 
Ambele, la aceeași categorie de 
greutate : 48 kg. Să-i dăm, totuși, lui 
Berceanu circumstanța atenuantă a 
revenirii în arenă după o Îndelun
gată întrerupere competițională. 
Urmează alte șase medalii, de argint 
sau de bronz, de reținut fiind tre
cerea lui Ion Enatehe de pe locul III 
european pe locul II mondial, con
stanta rezultatelor lui Vasile Iorga, 
dar și... scăderile înregistrate de Si
mon Ladislau, campionul mondial al 
„supergreilor" la stilul liber in 1974.

Cu un bilanț promițător au înche
iat scrimerii noștri întrecerile su
preme desfășurate în Ungaria. Eca- 
terina Stahl și-a văzut visul cu ochii, 
fiind laureată cu titlul mondial, in 
timp ce echipa feminină de floretă 
ca și cea de sabie și-au adjudecat 
cite o medalie de bronz. Totuși, atit 
echipa feminină de floretă, cit și 
sabrerii, în frunte cu ieșeanul Dan 
Irimiciuc, sînt capabili de mai mult, 
ei trebuie să urce cu ambiție sporită 
treptele afirmării.

Atletismul este un sport care n-a 
avut întreceri continentale indivi
duale în acest an. Printre sportivii 
noștri, să-i notăm în primul rînd' pe 
cei care au participat cu bune rezul
tate la Concursul preolimpic de la 
Montreal : Mariana Suman și Nata
lia Andrei, Gheorghe Cefan și Iile 
Floroiu. Dacă ambele atlete au con
firmat în Canada capacitatea de în
trecere arătată în „Cupa Europei" pe 
echipe sau la campionatele europe
ne de sală, cu referire la cei doi 
atleți ar fi de adăugat o îmbunătăți
re considerabilă a timpilor de aler
gare, recordul stabilit de Gheorghe 
Cefan fiind, de pildă, mai valoros 
decit recordul olimpic în vigoare. 
Argentina Menis se menține în cla
samentul discului drept a doua per
formeră dih lume, totuși, dis
tanța ce o separă de Melnic e 
în creștere. Un grup de atleți 
cu posibilități internaționale — 
de la experimentații Carol Corbu, 
complet refăcut, și Virginia Ioan, 
pînă la cei mai tineri, cum sînt Do
rina Cătineanu. Alina Gheorghiu, 
Gheorghe Ghipu, Gheorghe Megelea 
și alții — aspiră la prezența fermă 
în lotul nostru olimpic.

în sfîrșit, ajungem în domeniul 
jocurilor sportive — unde atit echi
pa de polo, cit și cea de handbal fe

minin au obținui în cadrul campio
natelor mondiale respective califi
carea Ia turneele olimpice. în teo
rie, la primul turneu olimpic de 
handbal feminin vor concura pen
tru cele trei medalii numai patru 
echipe ; în practică, handbalistele 
noastre vor trebui să-și sporească 
potențialul atletic, întreaga forță 
competițională, spre a se putea așe
za alături de reprezentativa mascu
lină a României, multiplă performe
ră la cel mai înalt nivel.

Tabloul succeselor nu înseamnă 
insă tabloul rezultatelor — acesta din 
urmă fiind mult mai cuprinzător, in- 
cluzînd, din păcate, pe lingă spațiile 
luminoase ale realizărilor de prestigiu, 
și umbrele unor comportări negative 
sau insuccese. Din acest punct de 
vedere, trebuie să spunem că o serie 
<le discipline sportive de larg inte
res public — cum sînt fotbalul, vo
leiul sau baschetul — nu au reușit, 
in anul 1975, rezultate pe măsura 
condițiilor ce Ie sint create, a posi
bilităților ce le au, a speranțelor mi
lioanelor de iubitori ai sportului. 
Nu discutăm acum cauzele subiecti
ve care frinează marea performanță 
în aceste ramuri, dar subliniem incă 
o dată datoria respectivilor sportivi 
și antrenori de a-și intensifica efor
turile in pregătire, de a trata cu mai 
multă responsabilitate misiunea lor 
In arenă.

în general vorbind, trebuie de ase
menea să subliniem că rezultatele 
bune înregistrate în 1975 de sportul 
românesc sint primite cu satisfacția 
cuvenită, dar ele nu trebuie să con
ducă nicidecum la automulțumire. 
Pentru ca sucoesele de azi să atragă 
după ele alte succese — mai multe, 
mai strălucitoare — in toate discipli
nele sportive este nevoie de mai 
multă muncă, de mai multă seriozi
tate și responsabilitate. Căci munca, 
munca și iar munca este și in sport 
— ca în orice sector de activitate — 
cheia succesului.

Valeriu MIR OVE SC U

SALAJ. — în acest ultim an al 
cincinalului, gospodarii satelor Cu- 
ciulat. Cozla, Ciula. Purcăreti și Le- 
miu din județul Sălaj au executat 
lucrări de aduefiune a apei potabile. 
Pe lingă sediile cooperativelor agri
cole de producție și ale instituțiilor 
comunale, sute de cetățeni și-au in
trodus in locuințe apa potabilă la ro
binet.

VASLUI. — în apropiere de muni
cipiul Birlad, pe cursul pîrîului Si- 
mila, Trustul de construcții pentru 
îmbunătățiri funciare Galati a predat 
beneficiarului cu 6 luni mai devreme 
un nou baraj din cadrul sistemului 
hidrotehnic Birlad. Barajul asigură 
acumularea a 28 milioane mc de apă, 
care va contribui la aprovizionarea 
cu un debit sporit de apă a platfor
mei industriale a municipiului, ate
nuarea viiturilor pe cursul inferior al 
Bîrladului, irigarea unor importante 
suprafețe arabile, popularea cu pește 
a bazinului și amenajarea unei zone 
de agrement.

PRAHOVA. — încă 400 de aparta
mente au fost predate „la cheie" de 
către harnicii constructori de la T.C.M. 
Prahova în orașele Ploiești, Cîmpina, 
Mizil și Urlați. în următoarele două 
zile. încă 420 de familii își vor petrece 
revelionul în case noi, confortabile. 
Adăugind acest număr de apartamen
te celor date în folosință în restul 
anului, cifra se ridică la 4 048 de 
apartamente, cu 228 mai multe decit 
prevedea planul de construcții de 
locuințe în județul Prahova;

Strunguri 
si flori

Constructorii de strunguri din 
Tîrgoviște și-au transformat in
cinta întreprinderii într-o ade
vărată grădină înfloritoare, care 
poate rivaliza chiar cu unele 
parcuri publice. Au plantat, aici, 
mii de trandafiri, pomi, arbuști 
ornamentali. Apoi, tot cu hăr
nicie și pricepere, și-au ame
najat din deșeuri o ...microseră. 
Sau, cum zicea un strungar, din 
„materiale recuperate". în aces
te zile premergătoare Anului 
nou, in microsera lor au înflo
rit primele garoafe, roșii ca 
otelul în vîlvătaie. Strunguri și 
fieri. Strunguri din ce în ce mai 
multe, mai bune. Flori din ce in 
ce mai multe pentru sărbătorile 
zilnice.

La peste 
500 
de grade

Întreprinderea „Electrocentra- 
le" Craiova. Instalațiile pulsau 
in sistemul energetic national 
putere și lumină. Aparatura „de 
bord" indica precis : totul este 
in ordine. Deodată, un semnal 
a anunțat o avarie. In păienje
nișul de țevi din interiorul unui 
cazan se produsese o defecțiu
ne. Pentru înlăturarea ei, caza
nul trebuia oprit. Aceasta în
semna o pierdere de sute de mii 
de kWh energie electrică. Iată 
insă că, o mină de oameni, 
printre care Dumitru Staicu, 
Constantin Cehan șl Dumitru 
Drinceanu, in frunte cu maiștrii 
Dumitru Stanciu și Sabin Du- 
mitrică, nu s-au impăcat cu 
această' idee, deși treaba era 
deosebit de complexă. In plus, 
trebuia să se lucreze la o tem
peratură de peste 500 grade 
Celsius. Motiv pentru care mun
citorii s-au organizat imediat in 
schimburi scurte și repetate. In 
numai citeva ore, cazanul a fost 
racordat la circuitul productiv 
După o faptă petrecută la ase
menea temperatură, felicitările 
colegilor au fost la fel de căl
duroase. Ca și ale noastre.

A apărut:

cinema
• Acest bărbat adevărat : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Kis și două ghiozdane ; FES
TIVAL — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Amorul vrăjitor : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, COTROCENI — 10; 12,15; 15 î( 
17,45; 20.
• J. D. Cahill î PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCUREȘTI

— 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.30,
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20,30, MODERN — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Cursa : SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVORTT — 
11.30; 13,45; 16: 18.15: 20.30, CEN
TRAL — 9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
• Jack și vrejul de fasole : SALA 
PALATULUI - 11. CAPITOL - 
9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cercul magic : CASA FILMU
LUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, VOL
GA — 9,30; 11,30; 13.30: 16; 18; 20, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

• Splendoarea pulberii : LIRA
— 15,30; 18; 20.15.
• Cele mai bune momente cu 
Stan și Bran : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, PACEA
— 16; 18 r 20.
• Călina roșie : DRUMUL SĂRII
— 15,30: 18; 20,15.
• Corupție Ia Palatul de justiție ; 
MIORIȚA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15.
• Cantemir : FERENTARI — 15.30; 
18; 20.
• Trei alune pentru cenușăreasă : 
DOINA — 9,30; 11,15.
• O călătorie spre centrul pămin- 
tului : DOINA — 13; 16; 19.
• Unde este compania a 7-a 7 :

DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Feriți-vă automobilul — 14,15,
Docurile New Yorkului — 16.15;
18,30, O bandă aparte — 20,30 :
CINEMATECA (sala Union).
• Mușchetarul român : POPULAR 
— 15.30: 18: 20.15.
• Alexandra și infernul : BU- 
CEGI — 15,45; 18: 20.
• Polițista : UNIREA — 16; 18; 20.
• Ține-ți minte numele : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Un rege la New York : GIU- 
LEȘTI — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Adopțiune : CRÎNGAȘI — 17.
• Evadatul : FLOREASCA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, FLA

DE LA BIROUL 
C.N.E.F.S.

Biroul executiv al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, împreună cu Biroul Federației 
române de fotbal au hotărit :

Pregătirile echipelor naționale de 
fotbal se vor desfășura sub conduce
rea lui Ștefan Covaci, care va func
ționa ca vicepreședinte pentru pro
blemele tehnice al Federației ro
mâne de fotbal și antrenor al echi
pelor naționale.

De asemenea, Ștefan Covaci va 
răspunde, în calitatea de vicepre
ședinte al Federației române de 
fotbal, împreună cu colegiul cen
tral al antrenorilor, de selecția și 
pregătirea componenților loturilor, 
de îndrumarea și controlul procesu
lui de instruire din cadrul cluburi
lor, de formarea și perfecționarea 
antrenorilor.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

31 decembrie 1975, 1 și 2 ianuarie
1976 : Vremea va fi relativ caldă, 
mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în jumătatea de nord a 
tării, unde local in a doua parte a 
intervalului vor cădea precipitații 
slabe. Vint slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele între 0 și 10 grade, mai 
ridicate în prima zi. Ceață locală, 
mai ales seara și dimineața. La Bucu
rești : Vreme relativ caldă. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin noaptea. 
Vint slab pînă la moderat. /Tempera
tura ușor variabilă. Ceață, mai ales 
seara și dimineața.

ANALE DE ISTORIE
Nr. 6/1975

Revista Institutului de studii 
istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.
Sumarul revistei se deschide cu 

rubrica ARTICOLE. în cadrul căreia 
sint inserate materialele : „P.C.R. și 
necesitatea instaurării unei noi or
dini economice și politice internațio
nale", de Marin Voiculescu; „Progra
mul Partidului Comunist Român des
pre semnificația confruntărilor din 
societatea capitalistă contemporană", 
de Elena Mureșan; „Politica Germa
niei naziste de hegemonie în sud- 
estul Europei și independența eco
nomică a României în anii 1938— 
1939", de Viorica Moisuc, Gheorghe 
Zaharia; „1918. Socialiștii români în 
fruntea luptei maselor pentru înche
ierea procesului de formare a statu
lui național unitar", de Mircea Mu- 
șat. Ion Ardeleanu; „Sprijinul acor
dat în România marinarilor ruși de 
pe crucișătorul «Potemkin»", de Au
gustin Deac.

în cadrul rubricii ÎN AJUTORUL 
CELOR CE STUDIAZĂ ÎN CADRUL 
ÎNVAȚĂMÎNTULUI POLITICO- 
IDEOLOGIC DE PARTID, revista 
publică: „Apariția proletariatului pe 
scena istoriei patriei și începuturile 
mișcării muncitorești. Crearea și ac
tivitatea partidului politic al clasei 
muncitoare din România (1893—1918)", 
de Ion Mamina, Vasile Niculae; 
„Transformarea Partidului socialist 
în Partidul Comunist Român. P.C.R. 
în fruntea luptei maselor populare 
pentru progresul social și apărarea 
intereselor fundamentale ale între
gului popor, împotriva pericolului 
fascist, pentru pace și democrație", 
de Virgil Smârcea; „Insurecția na
țională armată antifascistă și antiim- 
perialistă — moment hotărîtor in 
dezvoltarea țării pe calea unor pro
funde transformări social-revoluțio- 
nare. Victoria revoluțiilor populare 
într-o serie de țări din Europa, 
Asia, America Latină", de Petre Ilie, 
Mihai E. Ionescu.

Rubrica ANIVERSARI inserează 
un medalion prilejuit de aniversa
rea a 80 de ani de la nașterea to
varășei Dolores Ibarruri. Revista mai 
cuprinde rubricile: DOCUMENTAR, 
EVOCĂRI, VIAȚA ȘTIINȚIFICA.

LOTO 2
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 
28 DECEMBRIE 1975 :

Extragerea I : 66 63 20 21. 
Extragerea a Il-a : 32 62 17 72.
Extragerea a IlI-a : 12 7 46 34.
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI :

638 939 lei din care : 291 lei REPORT.

MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15, AURORA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : 
MUNCA — 15,45; 18; 20.
• Mastodontul : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Calvarul unei femei : MOȘILOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• întoarcerea lui Magellan : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20.
• Marele Gatsby : ARTA — 13; 
16; 19.
• Trestia : VITAN — 15,30; 18; 20.
• Dragoste la 16 ani : RAHOVA
— 16; 18; 20.
• Orașul văzut de sus : VIITO
RUL — 16; 16; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Comoara din deal — 19.30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) :
Capul — 17.
• Opera Română : Spartacus — 
11, Dreptul la dragoste — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria șl 
al el husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
19,30, (sala din str. Alex. Sahia) î

Noile suferințe ale tinărului „W“
— 19,30.
• Teatrul Mic : Recital de versuri
— 10,30, Mania posturilor — 15,30, 
Viața e ca un vagon ? — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Sizwe Bansi a murit — 19.
• Teatrul Giulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19.30, (sala Victoria) : Ca
valcada comediei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19.30.
• Teatrul „I. Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt și Pufușor și Mus
tăcioară — io.
• Circul București : Carnavalul 
risului — 10; 19,30.

I
I
I
I
I
I
I

Pe strune 
de vioară

Pensionarul Dumitru Anghiuș 
din Satu-Mare (str. Oltului nr. j 
4) este mare meșter de viori. 
„Un adevărat bijutier" — spun * 
cei care îl cunosc și îi admiră ■ 
pasiunea. încă la virata de 13 1
ani (acum are 74) confecționa I 
viori cu corzi din rădăcinile , 
„muzicale" ale unei plante nu
mite „dobru", care creștea pe 
malul rîului. De-a lungul ani- ’ 
Ier, in timpul său liber, a meș- I 
terit peste 100 de viori. în ul
tima vreme s-a „profilat" pe I 
viori minuscule. Deși sînt de . 
trei-patru ori mai mici decit 
cele obișnuite, odată ajunse in 
mina unor virtuoși, ele pot 
crea acorduri și rezonante sur- I 
prinzătoare. Pentru că ne aflăm 
in pragul «Anului nou, odată cu • 
tradiționalul „La mulți ani" și . 
tot mai multe viori, îi urăm I 
meșterului artist să i se înde- | 
plinească și dorința de a i se 
încredința la casa pionierilor 
sau in vreo școală conducerea 
ur.ui cerc al „micilor lutieri". ‘ 
Pentru că vrea să lase în urma ■ 
lui nu numai viori, ci și meșteri 
care să le facă.

Repetiție la 
„Sorcovă"

tn orașul Galați s-au născut 
în acest cincinal peste 28 000 de 
copii. O cifră record. Pe cițiva 
dintre cei de 4—5 anișori, din 
blocul de lingă noul magazin 
nr. 38, i-am surprins repetind 
stihurile „Sorcovei". Erau in
tr-un loc unde, cu numai un an 
in urmă, nu existau nici blocuri, 
nici magazine. Am ascultat fer- 
mecați glasurile lor ca niște 
clinchete de clopoței :

— Sorcova, vesela, să trăiți, 
să înfloriți ca un măr, ca un 
păr, ca un fir de trandafir...

— Tare ca piatra, iute ca să
geata...

— Tare ca fierul, fonta și o- 
țelul...

— De unde știi, ' puștiule, 
fonti și oțel ?

— Cum de unde ? de la 
ticu.

— Și eu tot de la tăticu.
— Și eu la fel...
— Și eu...

Cârăusi 
de bucurii

de
ti-

Cu deosebire în aceste zile, 
fiecare dintre poștași se poate 
sbcoti un Moș Gerilă așteptat în 
toate casele, cu vești de bucu
rie, cu urări de mulți ani cu 
sănătate. Ei, poștașii, anonimii 
cărăuși ai gîndurilor noastre, 
fac parte din „firescul" existen
tei cotidiene, așa cum tolba le 
este o viață tovarăș de drume
ție. Unul din miile de poștași : 
Gheorghe Lăzăroiu, din Tîrgo
viște. A împlinit aproape patru 
decenii de cînd bate drumurile. 
Au trecut prin mîinile lui' mi
lioane de „înmînări" — cum se 
spune în limbajul poștei. Răs
plata o constituie un număr a- 
proximativ egal de „mulțumesc". 
Spunem „aproximativ", pentru 
că unii doar dacă-i aruncă o pri
vire. Cit a mers pe jos. din casă 
in casă, de-a lungul anilor, ar fi 
putut ocoli de citeva ori 
mîntul pe la Ecuator.

Pă-

Rubrics redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților ’
„Scinteii”
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Președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 
de acreditare a ambasadorului Republicii India

Luind cuvintul în cadrul ceremo
niei de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul S. L. Kaul 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu calde urări de sănătate și 
fericire personală, precum și urări 
de progres și prosperitate pentru po
porul român, din partea președinte
lui Republicii India, Fakhruddin Aii 
Ahmed, a guvernului și poporului in
dian.

„România și. India au tradiția u- 
nor relații apropiate și prietenești" — 
a spus vorbitorul, subliniind colabo
rarea fructuoasă ce se dezvoltă în
tre cele două țări și popoare. „Ță
rile noastre — a spus ambasadorul 
indian — sînt animate de dorința de 
a participa într-Un mod constructiv 
Ia edificarea unei lumi a păcii și în
țelegerii. Mă voi strădui în perma
nență să mențin și să întăresc re
lațiile prietenești dintre țările noas
tre, care au fost reciproc folositoare 
și au servit cauzei păcii".

în continuare, vorbitorul a subli
niat că dezvoltarea economico-socia- 
lă, atit a Indiei, cit și a României, 
creează noi și noi condiții pentru in
tensificarea relațiilor economice și 
pe alte planuri dintre cele două țări.

Relevând că și pe plan internațio
nal cele două țări ale noastre „au 
conlucrat fără încetare pentru cauza 
păcii-în lume și a coexistenței paș- 

ice a tuturor statelor", vorbitorul a 
arătat că „India și România au luat 
poziție împotriva rasismului, colonia
lismului și imperialismului".

„India — a spus ambasadorul — 
s-a străduit cu consecvență să păs
treze pacea și stabilitatea și să 
coopereze, spre binele reciproc, cu 
toate țările vecine, într-o atmosferă 
de încredere și respect mutual și pe 
bază de egalitate. Apreciem sprijinul 
acordat de România inițiativelor 
noastre de a se înainta spre 
realizarea unei păci durabile în sub
continent, printr-un dialog direct, 
fără amestec din afară. Considerăm 
că pacea și stabilitatea în zona în 
care ne aflăm constituie un factor 
vital pentru pacea lumii".

Referindu-se la situația de pe con
tinentul european, vorbitorul a spus : 
..Conferința de la Helsinki pentru 
securitate și cooperare în Europa este 
un eveniment de mare semnificație 
nu numai pentru Europa, ci și pentru 
restul lumii. India salută slăbirea 
tensiunii în Europa și are speranța 
sinceră că și alte părți ale lumii vor 
beneficia de această destindere, ca și

ORIENTUL APROPIAT
• O reuniune a Comisiei mixte egipteano-israeliene • Convor

biri la nivel înalt iraniano-siriene ® Situația din Liban
La un post al grupului de observa

tori ai O.N.U. din Orientul Apropiat 
tuat în Sinai, pe drumul .dintre lo- 

calitațire Daiouza și Kantara, au avut 
loc, luni, lucrările unei reuniuni a 
Comisiei mixte egipteano-israeliene 
însărcinate cu examinarea aplicării a- 
cordului egipteano-israelian de dezan
gajare militară în Sinai.

Convocată de generalul Ensio Siilas- 
vuo, comandantul grupului de obser
vatori ai O.N.U., reuniunea a avut 
drept obiectiv punerea de acord a po
zițiilor egipteană și israeliană în pro
blema privind instalarea unei stații 
de observație și supraveghere egipte
ne în sectorul 
cum relatează 
au ajuns la o 
discutată. ,

trecătorii Giddi. După 
agenția U.P.I., părțile 
înțelegere în problema

★
Luni au început convorbirile din

tre șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și președin
tele Siriei. Hafez El Assad, aflat la 
Teheran într-o vizită oficială. înain
tea acestei runde de convorbiri, su
veranul iranian a declarat că rela
țiile dintre Iran și Siria sînt într-o 
continuă dezvoltare și a reafirmat 
poziția tării sale față de situația din 
Orientul Mijlociu, pronunțîndu-se

PARIS 

De Anul nou,
în Franța, ultima săptămînă a 

anului este, prin tradiție, consa
crată bilanțurilor, sondajelor de 
opinie și prognozelor de tot soiul 
—- de la analizele economice seri
oase și pînă la prorocirile unor 
autori de horoscoape la modă. In 
așa fel încît, în această avalanșă 
„previzionistă", e foarte greu să 
mai separi optimismul de pesi
mism, adevărul de ficțiune, reali
tatea de speranță.

Dacă într-un sondaj publicat în 
ziarul „LE FIGARO", francezii 
par a fi „mai curînd optimiști" in 
perspectiva anului 1976, în schimb 
o anchetă din „FRANCE-SOIR" îl 
dezvăluie „mai curînd pesimiști" : 
52 la sută din francezi consideră 
că, în anul viitor, șomajul va de
păși, în continuare, un milion de 
persoane ; iar 74 la sută cred că 
vor trăi la fel sau mai rău decît 
în 1975. Sintetizînd, „L’AURORE" 
scrie : „A fost mai ușor să se rea
lizeze debarcarea omului în Lună 
decit să se obțină rezultate in 
lupta împotriva inflației, a rece
siunii, a șomajului. Occidentul a 
cunoscut in primul semestru al li
nului care se încheie dificultăți 
fără precedent in ultimii 45 de 
ani".

La ora bilanțului, economiștii, 
oamenii politici, comentatorii de 
presă constată că criza prin care 
trece lumea capitalistă nu se da
torează — așa cum s-a încercat la 
un moment dat să se afirme—pro
blemelor energiei și materiilor 
prime, cî unor racile vechi și mai 
profunde, caracteristice pentru 
sistemul însuși. In acest sens, zia
rul „î’HUMANITE" dezvăluie fap
tul că, în ciuda impresiilor create 
artificial, marile trusturi care dis
tribuie produsele petroliere in 
Franța și-au triplat în medie pro
fiturile în anii 1972—1974.

Recesiunea — scăderea activită
ții economice — a atins in unele 
ramuri industriale 40 la sută fată 
de 1974. Potrivit cifrelor oficiale, 
ștacheta de un milion de șomeri 
a fost depășită în ultimele luni,, 
iar creșterea prețurilor in acest an

toate țările dezvoltate și în curs de 
dezvoltare, mari și mici".

în încheiere, ambasadorul indian a 
exprimat dorința\sa de a actioria, în 
cadrul misiunii ce i s-a încredințat, 
pentru întărirea și dezvoltarea în 
continuare a colaborării româno-in- 
diene.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România. Mulțumind 
pentru urările ce i-au fost transmise, 
președintele Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat, la rîndul său, președintelui 
Republicii India, Fakhruddin Aii 
Ahmed, și guvernului indian un cald 
salut, precum și urări personale de 
sănătate și fericire, de bunăstare și 
progres pentru poporul indian prieten.

„Doresc să subliniez cu deosebită 
satisfacție — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — bunele relații 
dintre țările și popoarele noastre, 
care cunosc un curs ascendent atit pe 
plan bilateral, cît și în conlucrarea pe 
arena internațională.

Vizitele și convorbirile care au avut 
loc în ultimii ani intre conducătorii 
de stat ai celor două țări, între șefii 
de guverne, între diferitele delegații 
economice, guvernamentale și parla
mentare au contribuit, într-o măsură 
însemnată, la dezvoltarea, pe multi
ple planuri, a relațiilor româno-in- 
diene, la intensificarea conlucrării re
ciproc avantajoase dintre România și 
India. Toate acestea au dus la întări
rea prieteniei, colaborării și solida
rității dintre țările și popoarele noas
tre și s-au concretizat în încheierea a 
numeroase acorduri și înțelegeri de 
colaborare pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : „Evoluția 
fructuoasă a relațiilor româno-indie- 
ne, in toate domeniile,.este chezășuită 
de faptul că la baza acestor relații 
situăm în mod ferm principiile depli
nei egalități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc — principii 
care sint tot mai larg recunoscute de 
popoare drept singurele ce pot asigu
ra dezvoltarea unor raporturi norma
le între state".

Arătînd că România, angajată cu 
toate forțele în opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, desfășoară, totodată, o inten- 

* să activitate internațională șl își dez
voltă relațiile sale cu toate statele.

în Iran drept o cotitură po- 
în istoria relațiilor dintre cele 
țări. în ceea ce privește si- 
din Orientul Mijlociu, el a

pentru evacuarea de către Israel a 
teritoriilor arabe ocupate și restabi
lirea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinean. La rindul său, pre
ședintele Assad a calificat actuala sa 
vizită 
zitivă 
două 
tuația 
reafirmat politica Siriei, care urmă
rește restabilirea unei păci juste în 
această regiune.

★
BEIRUT 29 (Agerpres). — Nici un 

incident nu a fost înregistrat in npap- 
tea de duminică spre luni la Beirut 
și acest calm lasă să se spere că este 
posibilă realizarea unei destinderi a 
situației — anunța ieri 
dio Liban.

Un fapt încurajator 
agențiile de presă și 
reprezinte o etapă pe 
lirii păcii în capitala libaneză și în 
restul țării este începerea retragerii 
din punctele fierbinți a elementelor 
înarmate, aparținînd grupărilor riva
le. Este vorba de evacuarea zonei 
marilor hoteluri din Beirut, unul din 
principalele focare de încordare din 
capitală, evacuare care era aproape 
încheiată duminică seara.

postul de ra-

de 
să

semnalat 
care pare 
calea restabi-
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un cadou amar
se situează în jurul cifrei de 10 la 
sută. Inflația și șdmajul general, 
— la care se adaugă șomajul par
țial afectînd sute de mii de per
soane — au determinat sensibile 
scăderi ale nivelului de trai pentru 
marea majoritate a salariaților din 
industrie.

Pe un plan mai general. Comi
sia Pieței comune, cu sediul la 
Bruxelles, constată în această săp- 
tămînă că produsul intern brut a 
scăzut în cele nouă țări ale C.E.E. 
cu 2,5 la sută în 1975. Dar în ce 
privește perspectivele ? Același 
organ al Pieței comune prevesteș
te pentru Franța o creștere a pro
dusului industrial brut cu 4 la 
sută, dar consideră că ameliorarea 
situației șomajului e puțin proba
bilă. In schimb. Organizația pen
tru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.) prevede la ace
lași capitol doar o creștere cu 3 la 
șută, — ceea ce, subliniază exper- 
ții, lasă să se întrevadă o creștere 
a șomajului. „L’AURORE" consta
tă, de altfel, că „resorbția reală a 
șomajului depinde de o reluare 
generală a activității industriale, 
ceea ce nu este de așteptat la ora 
actuală" și prevede în 1976 o conva
lescență economică, amenințată însă 
de o... reșută (revenirea bolii acute), 
datorită dezordinii monetare și lip
sei de încredere a conducătorilor 
de întreprinderi.

In vreme ce experții creionează 
un tablou în care tonurile cenușii 
predomină, reportajele din ziare 
aduc zilnic sub ochii cititorilor 
fapte și imagini concrete ale vieții 
cotidiene, care n-au nimic de-a 
face cu bucuriile aduse, prin tra
diție, de sărbători. La Angoulâme, 
muncitorii unei întreprinderi de 
construcții electrice au ieșit în 
stradă cu un Moș Gerilă care 
poartă o pancartă pe care se poate 
citi : „Cadoul direcțiunii : 71 prea- 
vizuri de concediere". în portul 
Saint-Malo, falimentul unui șantier 
naval a aruncat pe drumuri 1 000 de 
salariați. în primele zile ale noului 
an, tariful transporturilor pe calea 
ferată va crește cu 8 la sută. Bu- 

indiferent de orînduirea lor socială, 
participă activ la soluționarea mari
lor probleme internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Ca țară europeană, România acor
dă o atenție deosebită întăririi secu
rității și cooperării pe continent, rea
lizării în practică a principiilor adop
tate la Conferința de la Helsinki, care 
vor avea o influență pozitivă nu nu
mai asupra păcii, securității și coope
rării în Europa, dar și în întreaga 
lume.

Ca țară socialistă și în curs de dez
voltare, România nutrește sentimente 
de profundă simpatie și solidaritate 
față de eforturile și lupta țărilor în 
curs de dezvoltare, a țărilor nealinia
te, pentru dezvoltarea lor social-eco- 
nomică, pentru consolidarea indepen
denței politice și economice. în vede
rea stimulării progresului economic al 
acestor țări, a creării premiselor ca 
toate popoarele să beneficieze din 
plin de cuceririle științei, tehnicii și 
civilizației, a lichidării subdezvoltării, 
România se pronunță și acționează în 
modul cel mai ferm pentru instaura
rea unei noi ordini economice și poli
tice internaționale. Milităm, totodată, 
în mod consecvent, pentru realizarea 
aspirațiilor popoarelor privind dezar
marea generală și. în primul rînd, 
dezarmarea nucleară. Ne pronunțăm 
pentru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața internațio
nală. pentru participarea largă și ne
mijlocită a tuturor statelor la solu
ționarea problemelor contemporane. 
Sîntem hotăriți să conlucrăm activ cu 
toate statele, să ne aducem întreaga 
contribuție Ia făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
succes deplin în îndeplinirea misiunii 
încredințate și l-a asigurat de spriji
nul guvernului român și al său per
sonal.

Dțtpă primirea scrisorilor de acredi
tare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire priete
nească și cordială cu ambasadorul Re
publicii India, S. L. Kaul.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, și Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai Ambasadei Republicii 
India ia București.

■ ■■•■■■■■■■■ ■ ■
Convorbiri irakiano-por- 

tughOZO. Saddam Hussein, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak. l-a 
primit, luni, la Bagdad, pe Ernesto 
Melo Antunes, ministrul de .externe 
al Portugaliei. Părțile au examinat 
stadiul și perspectivele dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și unele probleme internaționa
le de interes comun.

Ședința de constituire a 
organizației ilegale „Adu
narea democratică din Euz- 
kadi" (Țara bascilor) a avut loc 
duminică, în apropierea orașului 
Guernica. Au participat peste 2 000 
de persoane din cele trei provincii 
basce — Vizcaya, Guipuzcoa și A- 
lava. Participanții au semnat o pe
tiție în care se pronunță pentru o 
amnistie generală a tuturor deținu- 
ților politici și a persoanelor e- 
xilate din rațiuni politice sau pen
tru, apartenență la organizațiile sin
dicale ilegale. Petiția cere, de ase
menea, acordarea de libertăți poli
tice ca libertatea de întrunire și a- 
sociere, dreptul de a organiza greve 
și demonstrații, libertatea sindicală.

getul de stat pe 1976 prevede im
pozite și taxe suplimentare în va
loare de 40 miliarde de franci. 
Alături de aceste știri, se pot citi 
scrisori de la cititori în care sînt 
relatate triste povești de Crăciun, 
demne de pana lui Andersen : 
„Datorită unei boli care mă imo
bilizează din luna iunie n-am pu
tut plăti întreținerea. Ieri a venit 
cineva și mi-a tăiat gazul...". 
„Pentru neplata impozitului, per
ceptorul ridicat televizo-

I

ROMA

Revelion in fabricile ocupate
Mii de muncitori italieni petrec 

sărbătorile de iarnă, in acest an. in 
fabrici. In numeroase întreprinderi, 
din nordul și pînă in sudul țării, 
lupta pentru apărarea locurilor de 
muncă a fost neîntreruptă. Munci- 
tarii au rămas în fabricile ocupate, 
exprimindu-și, in acest fel, îngrijo
rarea față de efectele crizei eco
nomice pe care o traversează țara. 
Alături de ei s-au aflat reprezen
tanți ai sindicatelor, ai diverselor 
partide politice, manifestindu-și 
sprijinul pentru lupta împotriva 
concedierilor care, la sfirșitul aces
tui an. afectează un milion două 
sute de mii de oameni. '

La Milano, cea mai mare parte 
din cei 10 000 de muncitori amenin
țați cu pierderea locurilor de muncă 
și-au petrecut sărbătorile de iarnă 
împreună cu membrii familiilor in 
fabricile ocupate. Din cele aproape 
30 de fabrici ai căror patroni au a- 
nunțat încetarea producției, 20 sint 
ocupate de mai multă vreme de că
tre muncitori, unele de citeva săp- 
tămini, iar altele de luni întregi. O 
impresionantă manifestare de soli
daritate, la care au fost prezenți 
primarul orașului Milano, delegați 
ai partidelor politice, ai organizații
lor sindicale și zeci de grupuri de 
cetățeni, s-a desfășurat la „Leyland 
Innocenti", ocupată de cei 4 500 de 
muncitori in urmă cu o lună de zile, 
cind conducerea acestei societăți cu 
capital englez a hotărit să conce
dieze o treime din numărul anga- 
jaților.

La Genova, muncitorii din fa
bricile ocupate — „Torrington",

HANOI

Hotărîri adoptate de 
Adunarea Națională, 

a R.D. Vietnam
HANOI 29 (Agerpres). — în ca

drul recent încheiatei sesiuni . a 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam 
au fost ratificate două propuneri 
guvernamentale în domeniul, modi
ficării structurii administrative pri
vind desființarea administrației re
gionale și contopirea anumitor pro
vincii în provincii noi, cu noi denu
miri.

Totodată, Adunarea Națională a 
R. D. Vietnam a împuternicit gu
vernul acestei țări să aibă consul
tări cu Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud în vederea realizării conto
pirii provinciei Quang Binh și a re
giunii Vinii Linh din R. D. Viet
nam, cu provinciile sud-vietnameze 
Quang Tri și Thua Thien, conform 
propunerilor avansate de Conferința 
politică consultativă privind reuni- 
ficarea națională a Vietnamului.

Conferința anuală 
a Partidului Congresul 

National Indian ‘>
DELHI 29 (Agerpres). — Conferin

ța națională anuală a Partidului Con
gresul Național Indian — partid de 
guvernămînt — și-a deschis ieri lu
crările la Delhi.

Comitetul de lucru, organul condu
cător al Partidului Congresului, reunit 
într-o sesiune pregătitoare, a adoptat 
trei proiecte de rezoluție — politică 
generală, dezvoltare economică și po
litică internațională — care urmează 
să fie supuse spre aprobare Conferin
ței naționale anuale. în prima 
rezoluție. Comitetul Politic își 
reafirmă sprijinul pentru măsu
rile de urgență adoptate de gu
vernul premierului Indira Gan
dhi și se pronunță pentru menținerea 
acestora, în continuare, pînă cînd pro
blemele care le-au determinat vor fi 
soluționate.

La propunerea primului ministru 
Indira Gandhi, participanții au ales 
pe D. K. Borotah în funcția de pre
ședinte al partidului.

agențiile de presă transmit
Guvernul australian a a- 

dresat un apel Indoneziei, 
cerîndu-i să permită reluarea aju
torului umanitar în Timorul de est 
și, totodată, să admită „fără întîr- 
ziere" intrarea în zonă a unui re
prezentant al secretarului general al 
O.N.U., a declarat ministrul de ex
terne al Australiei, Andrew Peacock. 
Australia a fost solicitată, săptămî- 
na trecută, de guvernul provizoriu al 
Republicii Democratice a Timorului 
de est, imediat după noua interven
ție în partea de est a insulei a tru
pelor indoneziene, să sprijine evacua
rea copiilor, femeilor și bătrînilor de 
pe insulă.

Primul ministru jampi-
Can, Michael Manley, a avut o în
trevedere cu .delegația Mișcării 
Populare pentru JEliberarea Angolei, 
condusă de Enrique de Carvalho 
Santos, care întreprinde o vizită o- 
ficială la Kingston. Premierul Man-

elevă și locuiesc cu 
care e bolnavă. Deși

rul...“. „Sint 
bunica mea 
n-am nici un ban, aș dori tare 
mult să-i fac un cadou. In speran
ța că mă veți ajuta, adresa mea 
este...".

Imagini fără pom de iarnă, ima
gini care întunecă, pentru mili
oane de 
te, prin 
lui an.

oameni, speranțele nutri- 
tradiție, în noaptea nou-

* Paul DIACONESCU

„Mammut", „Perino", „Fii" — și-au 
dat intilnire in cunoscuta piață „De 
Ferrari". Alături de ei se aflau mii 
de cetățeni, conducătorii adminis
trației comunale, delegații ale mun
citorilor din numeroase fabrici și 
uzinA La emoționantul miting, de
legația muncitoarelor de la „Petti- 
natura Biela" a vorbit despre lupta 
de peste 500 de zile a muncitoarelor 
din această fabrică, încheiată cu 
succes tocmai in preajma Anu
lui nou.

Zile asemănătoare de luptă s-au 
desfășurat și in numeroase fabrici 
din Torino și din provincia cu a- 
celași nume, ca și la fabricile din 
sudul țării : la fabrica „Harry’s" 
din Lecce, ocupată de la 15 decem
brie de către cei 2 000 de angajați, 
la „Monte Silvano" din Pescara, 
unde muncitorii desfășoară, de a- 
proape cinci ani, o susținută luptă 
pentru asigurarea locurilor de mun
că și pentru inițierea unui proces 
de reconversiune a producției, ca 
și la „Angus" din Napoli, ocupată 
de către muncitori din luna august 
1975.

Sini doar cîteva episoade ale 
luptei intense pe care clasa munci
toare italiană, organizațiile sindica
le o desfășoară pentru apărarea 
locurilor de muncă, pentru comba
terea efectelor negative ale crizei 
economice. La acestea se adaugă 
perspectiva grevei generale pe care 
cele trei principale centrale sindica
la intenționează să o organizeze in 
prima decadă a lunii ianuarie.

Radu BOGDAN

Manifestări consacrate 
aniversării Republicii

MOSCOVA 29 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 29 decem
brie, la centrala de tricotaje „Roza 
Luxemburg" din Kiev a avut loc o 
adunare festivă. Au participat mem
bri ai conducerii filialei ucrainene a 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, un mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai întreprin
derii. Despre semnificația zilei de 
30 Decembrie au vorbit prof. dr. 
Stanislav Semcinski, vicepreședinte 
al filialei republicane a A.P.S.R., și 
Alexandru Ungur, consulul general 
român.

★
HELSINKI 29 (Agerpres). — La 

Ambasada României din Helsinki a 
fost organizată o conferință de pre
să. Despre semnificația zilei de 30 
Decembrie, succesele obținute de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în anii con
strucției socialiste, precum și despre

Comunicat comun 
sovieto-turc

ANKARA 29 (Agerpres). — în co
municatul comun privind vizita pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, în Turcia 
se spune că cei doi șefi de guverne 
au relevat că părțile vor depune în 
continuare eforturi în vederea extin
derii și întăririi relațiilor dintre cele 
două țări. r

Acordînd o importanță deosebită 
încheierii cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, părțile au subliniat că aplica
rea consecventă și deplină a preve
derilor Actului final al conferinței va 
oferi posibilitatea realizării unor noi 
progrese pe calea destinderii și întă
ririi păcii.

Legislație britanică 
privind drepturile femeii

LONDRA 29 — Corespondentul nos
tru transmite : Luni a intrat în vigoa
re în Mărea Britanie legislația pri
vind interzicerea discriminării dintre 
femei și bărbați, ca și cea referitoare 
la salarizarea egală a femeilor și băr
baților. „Aceste legi reprezintă un 
mare pas înainte în asigurarea drep
turilor femeilor", scrie ziarul „Finan
cial Times", observind însă că ele 
„nu sînt suficient de eficiente". în a- 
cest context, „Daily Telegraph" scrie 
că „multe firme nu sînt încă pregă
tite să treacă la egalizarea salariilor 
femeilor și bărbaților".

ley a exprimat sprijinul poporului 
jamaican față de lupta dusă de po
porul angolez împotriva vestigiilor co
loniale și a condamnat, totodată, in
tervenția militară a regimului rasist 
din Africa de Sud în Angola.

Trei militari sud-africani 
au fost uciși pe teritoriul Angolei, 
într-o zonă de la frontiera cu R.S.A. 
— a recunoscut într-un comunicat 
Ministerul Apărării al guvernului de 
la Pretoria.

Cancelarul R. F. Germa- 
HÎa Helmut Schmidt, aflat la Ate
na într-o vizită oficială, a avut, ieri, 
convorbiri cu primul ministru al Gre
ciei, Constantin Karamanlis. în cen
trul discuțiilor s-au aflat probleme 
privind situația din Cipru' relațiile 
greco-turce, precum și accelerarea a- 
socierii Greciei la Piața comună. Tot 
ieri. Helmut Schmidt a făcut o vi
zită șefului statului elen, președin
tele Constantin Tsatsos.

Ministerul argentinean 
de Externe a anuntat că vor fi 
continuate negocierile cu guvernul 
britanic în privința Insulelor Malvi- 
ne (Falkland). După cum se știe, a- 
cest arhipelag — situat la 700 km 
sud de Buenos Aires, în largul O- 
ceanului Atlantic — a fost ocupat 
în anul 1839 de Anglia.

Guvernele R. S. Ceho
slovace și Republicii Irlan
da au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la rang de ambasadă. 
După cum informează agenția C.T.K., 
declarația comună privind schimbu
rile de misiuni diplomatice între cele

economice
pe meridianele globului

Press. 
de importurile 
acestea acope- 
la sută din to- 
energie al Sta- 

la sută 
ce pro- 
înregis-

energiei 
ani nu-

• WASHINGTON.' — în 1975 a 
continuat în Statele Unite procesul 
de accentuare a crizei în ceea ce 
privește resursele de energie, -rela
tează agenția Associated 
Dependența S.U.A. 
de petrol a crescut, 
rind, în acest an, 41 
talul necesarului de _ 
telor Unite, față de 35—36 
cu doi ani în urmă. în timp 
ducția internă americană a 
trat în 1975 o scădere.

Administrația federală a 
a anunțat că în ultimii doi 
mărul centralelor atomoelectrice a- 
proape s-a dublat, dar ele acoperă 
doar 8 la sută din necesarul de 
energie electrică a țării. Pe de altă 
parte, ritmul de construire a centra
lelor atomoelectrice s-a micșorat ca 
urmare a greutăților financiare și a 
problemelor pe care le ridică asi
gurarea protecției mediului încon
jurător. De altfel, in cursul anului 
au fost închise temporar 23 de ast
fel de centrale pentru reparații. A 
stat inactivă o bună bucată de vre
me și centrala atomoelectrică de la 
Tennessee Valley.

Producția de cărbune a S.U.A., 
precizează agenția Associated Press, 
a crescut puțin în 1975. Producția 
americană de petrol din acest an a 
fost cu 8 la sută 
1973, în timp ce 
naturale a scăzut

mai mică decît în 
producția de gaze 
cu 11 la sută.
(Agerpres). — Pri-• LONDRA 29 

mul ministru britanic, Harold Wil
son, a declarat, într-un interviu a- 
cordat B.B.C.-ului,' că anul 1975 a 
fost un an greu pentru Marea Bri
tanie și că vor urma alte cîteva luni 
foarte dificile. Evocînd eforturile în

t

politica externă de pace și colabo
rare cu toate popoarele, promovată 
de conducerea partidului și statului 
român, a vorbit ambasadorul Româ
niei în Finlanda, Constantin Vlad. 
Au fost prezenți reprezentanți ai 
parlamentului, ai M.A.E, finlandez, 
ziariști.

★
HAVANA 29. — Corespondentul

Agerpres transmite : Cu prilejul ce
lei de-a XXVIII-a aniversări a 
proclamării Republicii in România, 
la Institutul de mecanizare a agri
culturii din provincia Havana a 
fost inaugurată o expoziție docu
mentară înfățișînd imagini din viața 
cultural-artistică a României socia
liste. Cu același prilej, a fost pre
zentată o expunere despre semnifi
cația zilei de 30 Decembrie și suc
cesele poporului român în diferita 
domenii de activitate.

oi mimiBOiiii
• NU ORICE FEL DE 

MOȘ GERILĂ I „Șomer li» 
cențiat, de preferință de forma» 
ție pedagogică" — iată tipul i» 
deal de Moș Gerilă căutat anul 
acesta în Occident, după cum 
reiese dintr-un anunț al unei 
firme specializate, apărut la ru
brica oferte de serviciu a unul 
ziar vest-german. Și nu în- 
timplător. în condițiile în care 
anul acesta șomajul a atins 
în țările capitaliste cote ma
xime în rîndul tuturor cate
goriilor de salariați, nici o pre
tenție nu este prea mare atunci 
cînd oferi o slujbă, fie ea chiar 
și de o singură zi...

• PAMPA IN FLĂ
CĂRI. Incendiile declanșate

„Destinderea în Europa este 
inseparabilă de reducerea 
potențialului militar nuclear* 

Un interviu al lui W. Brandt
BONN 29 (Agerpres). — Una din

tre schimbările principale în situația 
internațională constă în aceea că re
lațiile Est-Vest au început să se de
plaseze din faza confruntării spre cea 
a colaborării, a declarat președintele 
Partidului Social-Democrat din R.F. 
Germania, Willy Brandt, într-un in
terviu acordat revistei sovietice „Za 
Rubejom". A crescut dorința de a se 
lichida complet urmările „războiului 
rece", iar acest lucru și-a găsit o oglin
dire deosebit de pregnantă în lucră
rile Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, a relevat Willy 
Brandt. „Sînt de părere, a spus pre
ședintele P.S.D., că în prezent este 
tot mai important să se concretizeze 
declarațiile cuprinse in Actul final 
adoptat de conferință, astfel încît el 
să devină un element viabil al' co
laborării dintre state cu orînduiri so
ciale diferite".

Pentru Europa în ansamblu. în ur
mătorii ani și în acest ultim sfert al 
secolului nostru, va trebui să se ur
meze cu perseverentă, răbdare și în 
mod neabătut o politică de destindere. 
Din această politică face parte și gă
sirea unor modalități pentru a se re
duce pas cu pas potențialul armamen
telor de exterminare în masă în Eu
ropa centrală și în lumea întreagă. 
Pentru Europa este vital nu numai 
să se evite recidivele trecutului,, ci să 
se obțină continuarea destinderii.

cu două săptămîni în urmă în 
pampa argentineană, la 800 km 
sud de Buenos Aires, au devas
tat un milion de hectare de te
ren. Știrea, furnizată de agenția 
de presă Telam. precizează că, 

, datorită eforturilor autorităților 
' civile și militare, pînă la urmă 

flăcările au putut fi stinse. Pe 
de altă parte, un nou incendiu, 
favorizat de temperaturile foarte 
ridicate semnalate în ultima 
vreme în Argentina, s-a decla
rat la 60 km distanță de capi
tala provincială San Luis și a- 
menință o suprafață de 500 000 
de hectare. /

• OPERAȚIE NEOBIȘ
NUITĂ. Chirurgii de Ia spi
talul de pediatrie din Phila
delphia (S.U.A.) au efectuat o 
operație unică unui copil venit 
pe lume cu un defect fără scă
pare : inima era amplasată... în 
afara corpului. La puțin timp 
după nașterea copilului, inima a 
fost introdusă în cavitatea tora
cică. Acum, la circa 20 de zile 
de la operație, medicii sînt op
timiști în legătură cu sorții de 
viață ai micuțului pacient.

• NUMAI DE LA
SOARE. Peste doi ani de
zile orășelul Bridgeport, Texas, 
(S.U.A.) va fi alimentat exclu
siv cu energie solară, a anunțat 
un membru al consiliului mu
nicipal. Două panouri solare cu
plate cu o uzină termică vor 
furniza în medie 4,2 milioane 
kWh energie electrică pe lună, 
iar generatoare speciale vor per
mite să se stocheze energia ne
cesară consumului local în de
curs de o sută de ore, pentru a 
se acoperi golurile din perioa
dele neînsorite. In prezent, Brid- 
geportul consumă ceva mai pu
țin de 2 milioane kWh energie 
electrică în decurs de o lună.

două țări a fdst semnată, la New 
York, de reprezentanții permanenți 
ai R.S.C. și Irlandei la O.N.U.

Un comunicat comun al* 
geriano-Iibian, dat publicității în 
urma convorbirilor pe care Houari 
Bdumediene, președintele Consiliului 
Revoluției al Algeriei, și Moamer 
El-Geddafi, președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției al 
Libiei, le-au avut, la 28 și 29 de
cembrie, în localitatea algeriană 
Hassi Messaoud, relevă solidaritatea 
dintre revoluțiile algeriană și libiană 
și hotărîrea părților de a promova 
relațiile dintre cele două țări.

Populația Olandei 8 sporit 
în anul 1975 cu 134 000 persoane, a- 
tingînd cifra de 13 700 000, s-a anun
țat la Haga.

Legăturile feroviare Intre 
Belfast și Dublin au fost suspenda
te duminică seara, după descoperirea 
unei bombe, plantată lingă linie, la 
Lurgan, în Ulster. Forțele de secu
ritate din Irlanda de Nord au eva
cuat mai multe familii care locuiesc 
în zonă.

0 puternică furtună însoți* 
tă de ploi s-a abătut, în ultimele 
zile, asupra zonei mediteraneene din 
apropierea țărmului egiptean. Portul 
Alexandria a fost închis, zeci de nave 
fiind scoase în afara radei portuare. 
Ca urmare a ploilor torențiale, nu
meroase străzi din Alexandria au 
fost inundate, iar o serie de linii 
electrice și de telecomunicații au fost 
avariate.

treprinse în 1975 de către guvern și 
sindicate pentru a combate inflația 
și pentru a consolida situația eco
nomiei, premierul laburist a preci
zat că rata inflației a putut fi re
dusă de la peste 25 la sută la în
ceputul anului, la 17 la sută în mo
mentul de față. Cu toate acestea, a 
anunțat el, vor mai fi operate unele 
majorări de prețuri. Guvernul labu
rist ales în octombrie 1974 a moște
nit un deficit record al balanței co
merciale — 4 000 000 000 lire sterline 
— care între timp a fost redus la 
jumătate, a menționat Harold 
son.

Wil-

• MĂSURI DRASTICE 
ÎMPOTRIVA POLUĂRII. 
Opt întreprinderi din Franța au 
fost închise din dispoziția Mi- 
nisterdltii pentru calitatea vie
ții, ca măsură de penalizare 
pentru nerespectarea normelor 
antipoluante. Ele . vor fi redes
chise atunci cînd vor fi execu
tate lucrările de protecție a me
diului înconjurător impuse da 
autorități. întregul personal an
gajat al acestor întreprinderi 
care se află, în prezent, în stare 
de șomaj tehnic, va trebui re
munerat. Măsura a fost luată 
ca urmare a protestelor împo
triva poluării sonore, chimice și 
cu reziduuri rău mirositoare, ale 
locuitorilor din împrejurimi, 
precum și ale muncitorilor 
înșiși.

• CEL MAI TINĂR PO
SESOR AL CARNETU
LUI DE ÎNOTĂTOR DIN 
LUME se pare că este o fetiță 
din Miinchen (R.F.G.), Stefanie 
Stadler, în vîrstă. de 18 luni. In 
bazinul, olimpic al orașului, ea 
a înotat — cu o suzetă in gură 
— timp de 16 minute, fără pau
ză, performanță în urma căreia 
i s-a acordat certificatul. Antre
norul ei a declarat că „antre
namentele" au început in a.„ 9-a 
zi de viață a copilului.

• RECONSTITUIREA 
DOCUMENTELOR. A* 
cademia de științe a R.P. Bul
garia a fost construit un aparat 
capabil să reconstituie docu
mente și materiale de arhivă 
din hîrtie, care au fost alterate 
de umezeală, mucegai sau foc. 
Primele aparate de acest fel 
urmează să fie instalate la Ar
hivele de Stat din Sofia. După 
cum arată ziarele bulgare, și în 
alte țări se manifestă interes 
pentru această instalație. Ac
tualitatea invenției este scoasă 
în evidență de faptul că, după 
cum comunică UNESCO, pînă 
acum nici măcar 30 la sută din 
documentele istorice și alte ma
teriale de valoare, care necesită 
să fie restaurate, nu au putut fi 
reconstituite în condiții accep
tabile.

• TOKIO. — Costul vieții 
scumpit în principalele centre __ 
bane din Japonia, în cursul anului 
1975, cu aproximativ 10 la sută. în 
total, în ultimii 5 ani, prețurile prin
cipalelor produse au crescut în ma
rile orașe japoneze cu circa 75 la 
sută — a anunțat, la Tokio, Oficiul 
de statistică de pe lingă cancelaria 
primului ministru.

s-a 
ur-

• GENEVA. — în raportul anual 
al directorului general al Asociației 
Internaționale a Transporturilor Ae
riene (I.A.T.A.), Knut Hammarsk- 
joeld, dat publicității la Geneva, se 
arată că în ultimii doi ani majori
tatea companiilor de transporturi 
aeriene au înregistrat un bilanț de
ficitar sau aproape deficitar. Rapor
tul menționează că, în 1975, trans
porturile de pasageri au scăzut cu 
7 la sută față de 1974, iar cele de 
mărfuri cu aproape 15 la sută. Se 
așteaptă ca veniturile realizate de 
companiile de transporturi aeriene 
să fie, pe ansamblul anului 1975, cu 
10 la sută sub nivelul propus.

• GUSTURILE SE POT 
TIPIZA ? Potrivit experților 
Organizației internaționale a 
standardizării, cu sediul la Ge
neva, in curînd discuțiile pri
vind interpretarea noțiunii de 
gust alimentar vor deveni 
inutile. Un grup de experți 
ai acestei organizații va în
cerca să elaboreze standarde 
pentru noțiunile de acru, amar, 
sărat, dulce, în toată marea lor 
varietate de nuanțe. Nu este 
vorba, afirmă ei, despre o ches
tiune pur academică. Analize 
ale gustului au, potrivit părerii 
lor, o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea industriei alimen
tare.

• UN NOU MATE
RIAL SINTETIC, care ™ ar 
provoca din partea organismului 
uman fenomenul respingerii 
în cazul grefelor de organe in
terne, a fost descoperit de că
tre o echipă de oercetători ja
ponezi de la Universitatea din 
Kyoto. In prezent, continuă 
cercetările asupra posibilității 
utilizării acestui nou material 
pentru fabricarea de coaste și 
pereți toracici artificiali.



PAGINA 6 SCINTEIA—mărfi 30 decembrie 1975

ROMÂNIA
1975

Un an de intensă si rodnică activitate»
pentru o politică nouă, de securitate, 
înțelegere și colaborare internațională

în epoca în care trăim se cere în mod
imperios promovarea unei politici internațio
nale noi, cu adevărat revoluționare, care să 
schimbe în mod radical raporturile dintre state,
principiile politicii mondiale, să instaureze
dreptatea și echitatea, colaborarea și pacea 
pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din expunerea prezentată la Marea Adunare Națională In ziua de 18 decembrie 1975)

AMPLU DIALOG LA NIVEL ÎNALT
Peste hotare

Cu prilejul participării la lu
crările reuniunii la nivelul cel 
mai înalt al CONFERINȚEI 
PENTRU SECURITATE ȘI 
COOPERARE IN EUROPA, pre
ședintele României a avut 1N- 
T1LNIRI BILATERALE CU :

0 Leonid Brejnev, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

0 Arhiepiscopul Makarios, pre
ședintele Republicii Cipru.

0 Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

0 Aldo Moro, primul ministru al 
Italiei.

0 Jăn os Kădăr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

0 Constantin Karamanlis, primul 
ministru al Republicii Elene.

0> Pierre Elliott Trudeau, primul 
ministru al Canadei.

0 Ioșip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia*, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

0 Valery Giscard d'Estaing, pre- 
ședințele Franței.

0 Urho Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda.

0 Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

0 Helmut Schmidt, cancelarul fe
deral al R. F. Germania.

0 Erich Honecker, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania.

0 Edward Gierek, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

0 Francisco da Costa Gomes, pre
ședintele PortugalieL

0 Suleyman Demirel, primul mi
nistru al Turciei.

Cu prilejul VIZITELOR OFI
CIALE întreprinse in cursul a- 
nului 1975, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut convorbiri cu 
conducători din următoarele 
țări:

JAPONIA — împăratul Hirohito, 
primul ministru, Takeo Miki. 
FILIPINE — președintele Ferdi
nand Marcos.
PAKISTAN — primul ministru, 
Zulfikar All Bhutto.
IORDANIA — regele Hussein Ibn 
Talal.
TUNISIA — președintele Habib 
Bourguiba.
SIRIA — președintele Hafez El- 
Assad.

Eforturi constante
pentru o Europă a păcii

• înscriind securitatea europeană 
ca obiectiv principal al politicii sale 
externe, România a avut — prin nor
malizarea și dezvoltarea multilate
rală a raporturilor cu toate statele 
continentului, prin consacrarea în 
documente bilaterale a noilor prin
cipii de relații interstatale, prin nor
mele de procedură propuse pentru 
desfășurarea reuniunii -în spirit de
mocratic, prin eforturile pentru de
pășirea unor probleme spinoase, 
prin întreaga activitate în vederea 
elaborării unor documente clare și 
angajante — un aport substanțial la 
pregătirea, desfășurarea și încheie
rea cu succes a CONFERINȚEI 
PENTRU SECURITATE ȘI COOPE
RARE ÎN EUROPA — evenimentul 
cel mai important din viața conti-

EGIPT — președintele Anwar El 
Sadat. •
BRAZILIA — președintele Ernesto 
Geisel.
STATELE UNITE
președintele Luis 
varez.

MEXICANE — 
Echeverria Al-

întreprinse înIn escalele
cursul itinerarelor s-a intilnit :

LA WASHINGTON — cu pre
ședintele S.U.A., Gerald Ford.
LA LONDRA — cu primul mi
nistru ăl Marii Britanii, Harold 
Wilson.
LA DAKAR — cu
Senegalului, Leopold 
ghor.
LA CARACAS — cu .
Venezuelei, Carlos Andres Perez. 
PORTUGALIA — cu președintele 
Francisco da Costa Gomes.
IRAN — cu șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr.

președintele 
Sedar Sen-
președintele

în țară
Cu prilejul VIZITELOR OFI

CIALE întreprinse in România 
de reprezentanții la nivel înalt 
ai următoarelor state :

BULGARIA — primul secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat, Todor Jivkov.
BULGARIA — delegația de partid 
și guvernamentală, condusă de to
varășul Todor Jivkov.
R. P. D. COREEANA — secretarul 
general al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele repu
blicii, Kim Ir Sen.
R. D. VIETNAM — delegația Par
tidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam și a Guvernului R.D.V., 
condusă de tovarășul Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al partidului.
R. S. CEHOSLOVACA — pre
ședintele guvernului, Lubomir 
Strougal.
R. D. GERMANA — președintele 
Consiliului de Miniștri, Horst 
Sindermann.
CAMBODGIA — șeful statului, 
prințul Norodom Sianuk.
ECUADOR — președintele Guil
lermo A. Rodriguez Lara.

REPUBLICA GABONEZA — pre
ședintele Albert Bernard Bongo. 
OLANDA — regina Iuliana.
REPUBLICA ISLAMICA PAKIS
TAN — președintele Partidului 
Poporului, primul ministru, Zulfi- 
kar Aii Bhutto.
PORTUGALIA — președintele 
Francisco da Costa Gomes.
SAN MARINO — căpitanii-regenți 
Alberto Cecchetti și Michele Righi. 
REPUBLICA SENEGAL — pre
ședintele Leopold Sedar Senghor. 
STATELE UNITE ALE AMERICII
— președintele Gerald Ford.
REPUBLICA UNITA TANZANIA
— președintele Julius K. Nyerere, 
președintele Uniunii Naționale 
Africane din Tanganika (T.A.N.U.). 
REPUBLICA DEMOCRATICA SAO 
TOME ȘI PRINCIPE — președin
tele Manuel Pinto da Costa, secre
tarul general al Mișcării, de Elibe
rare din Sao Tome și Principe. 
AUSTRIA — cancelarul federal, 
dr. Bruno Kreisky.
MAREA BRITANIE — primul mi
nistru, Harold Wilson.
FRANȚA — primul ministru, Jac
ques Chirac.
GRECIA — președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.
REPUBLICA COOPERATISTA 
Guyana — primul ministru. Lin
den • Forbes Sampson Burnham.
IORDANIA — prințul moștenitor 
al Regatului Hașemit al Iordaniei, 
Hassan Ibn Talal.
IRAN — primul ministru, Amir 
Abbas Hoveyda.
IRAK — vicepreședintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției al 
Republicii Irak, S.addam Hussein, 
secretar' general adjunct al Con
ducerii regionale a Partidului So
cialist Arab Baas.
REPUBLICA ARABA SIRIANA — 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Mahmoud Al-Ayoubi.
TRINIDAD-TOBAGO — primul 
ministru, Eric Eustace Williams. 
TURCIA — primul ministru, Su
leyman Demirel.
REPUBLICA INSULELOR CAPU
LUI VERDE — primul ministru, 
Pedro de Verona Rodrigues Pires. 
NOUA ZJEELANDA — primul mi
nistru, Wallace Edward Rowling.

Vizitele și întîlnirile oficiale s-au concretizat în adoptarea unor 
importante documente :

Tratate de prietenie — cu R.P.D. Coreeană, Portugalia.
Declarații solemne comune — cu Filipine, Iordania, Tunisia, Tan

zania, Grecia, Brazilia, Mexic, Gabon, Turcia, Sao Tomâ și Principe.
Declarații comune — cu Bulgaria, Anglia, R. D. Vietnam.
Comunicate comune — cu Japonia, Ecuador. Pakistan, Austria, 

Franța, S.U.A., Iran, Insulele Capului Verde, Siria, Cambodgia și alte 
state.

Acorduri economice, tehnico-științifice, convenții — circa 80 in
strumente de colaborare.

SPRIJIN ACTIV, ACȚIUNE IIOTĂRlTĂ...
...PENTRU RECUNOAȘTE

REA DREPTURILOR PO
POARELOR LA AUTODETER
MINARE, LIBERTATE Șl NEA- 
TÎRNARE. România a recunoscut, 
printre primele, noile state : Mozam- 
bic. Angola, Sao Tome șl Principe, 
Insulele Capului Verde, Grenada, 
Lesotho, Surinam, Fiji șl a sta
bilit cu ele legături diplomatice.

— Și-a înscris numele, în cursul 
sesiunii O.N.U., pe 14 rezoluții 
anticolonialiste și antlraslste.

...ÎN VEDEREA STINGERII 
FOCARELOR DE ÎNCORDARE 
Șl CONFLICT. în cadrul convor
birilor oficiale, a numeroase luări de 
poziție, demersuri, prin votul expri
mat la O.N.U., România a acționat 
în tot cursul anului pentru o pace 
dreaptă și durabilă în ORIENTUL 
MIJLOCIU prin retragerea trupelor 
Israeliene din teritoriile ocupate in

1967, recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului palestinean, 
inclusiv crearea unui stat propriu 
independent, asigurarea suverani
tății și independenței tuturor sta
telor din regiune. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intilnit în repetate 
rînduri cu președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației de E- 
liberare a Palestinei, Yaser Arafat, 
cu alți reprezentanți ai O.E.P., a 
susținut dreptul acesteia, ca unic 
reprezentant al poporului palesti
nean, de a participa la orice tra
tative consacrate reglementării 
păcii în Orientul Mijlociu.

— România a militat pentru so
luționarea conflictului din CIPRU, 
pe baza respectării independenței 
și integrității acestui stat, a asi
gurării unei conviețuiri pașnice a 
celor două comunități cipriote.

— A fost coautoare a rezoluției 
„Crearea condițiilor favorabile pen
tru transformarea armistițiului în-

tr-o pace durabilă în Coreea șl ac
celerarea reunificăril Independente 
și pașnice a Coreei".

...ÎN SCOPUL LĂRGIRII 
RELAȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN 
CURS DE DEZVOLTARE, t°ra 
noastră și-a manifestat intere
sul de a participa în calitate de 
observator la activitatea țărilor 
nealiniate; dînd curs invitației ce I 
s-a adresat, a participat la Confe
rința de la Lima a țărilor nealiniate.

...ÎN VEDEREA ACCESULUI 
TUTUROR STATELOR LA CU
CERIRILE STIINTEI SI TEHNI
CII MODERNE,' Inițiativa româ
nească privind convocarea unei 
Conferințe mondiale pentru știință 
și tehnologie a fost însușită de se
siunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U., care a stabilit 
ca această conferință să aibă loc 
în 1978 sau 1979.

Mii trainice de prietenie si solidaritate
A P.C.R. dezvoltă relații de prie- 
” tenie și solidaritate cu circa 90 
de partide comuniste și muncito
rești ; un mare număr de condu
cători ai acestora ne-au vizitat și 
în acest an țara, purtind convorbiri 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
alți membri ai conducerii P.C.R.

Atît în raporturile bilaterale, 
cit și cu prilejul congreselor, dife
ritelor reuniuni internaționale, 
P.C.R. și-a adus contribuția la

tice, partide de guvernămînt din 
țările în curs de dezvoltare, cu 
mișcări de eliberare națională. 

Secretarul general al P.C.R. a a- 
vut, în perioada care a trecut de la 
Congresul al XI-lea, 85 de întîlniri 
cu conducători și alți reprezentanți 

xcu < uc ... ___ _____ de îfunte a’ acestor organizații po-
partide“și "âlte“formațiuni'“pofitice • litice ; s-au efectuat circa 200 de 
din toate țările lumii, între care schimburi de delegații, contacte pe 

linie de partid la alte niveluri.

cauza făuririi unei unitâti de tip 
nou în mișcarea comunistă.

• Promovînd întărirea solidari
tății și colaborării cu toate for

țele revoluționare, muncitorești,
antiimperialiste și democratice,
P.C.R. realizeâză schimburi de pă
reri și de experiență în total cu 215
din toate țările lumii, între care 
partide socialiste și social-democra-

Președintele României, Nicolae Cecfușescu, semnînd Actul final al Conferinței general-europene
4 bt '

Obiectiv major
o nouă ordine mondială

• în spiritul documentelor Congre
sului al XI-lea, partidul- și statul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal au adus, în cursUl anului, 
în documente, cuvîntări, interviuri, 
în dialogul internațional, la O.N.U. 
și în cadrul forurilor și reuniunilor 
internaționale, o contribuție substan
țială la elucidarea și realizarea de 
progrese pe calea traducerii în prac
tică a conceptului noii ordini econo
mice și politice internaționale.

• La cea de-a VII-a sesiune ex
traordinară a O.N.U. — septembrie 
1975 — a fost prezentat documentul :

„poziția româniei cu 
PRIVIRE LA INSTAURAREA 
UNEI NOI ORDINI ECONOMI
CE INTERNAȚIONALE".

în acest document și în expunerea 
prezentată la sesiunea M.A.N. de 
președintele Nicolae Ceaușescu sînt 
prezentate pe larg punctele de vedere 
cu privire la noua ordine și se ex
primă hotărîrea țării noastre de a 
contribui' efectiv la soluționarea a- 
cestei probleme fundamentale, ceea 
ce trebuie să ducă la înlăturarea sub
dezvoltării " și ai decalajelor dintre < 
state, la apropierea relativă a nive
lurilor de dezvoltare a tuturor țări
lor, la crearea condițiilor pentru li
bera dezvoltare și înflorirea tutu
ror națiunilor, într-un climat de pace 
și colaborare internațională.

în acest context, România relevă 
însemnătatea intensificării efortului 
propriu al fiecărui popor și a lărgirii 
cooperării internaționale, bazate pe 
echitate, avantaj reciproc, sprijin, 
multilateral. Sînt puse in evidență, 
ca obiective ale noii ordini :

a 
Șl 
Și

lege liber ■ calea dezvoltării, 
fără nici un amestec din afară.

— soluționarea judicioasă 
problemei materiilor prime 
energiei, eliminarea risipei 
consumurilor ■ neraționale ;

— asigurarea unui raport just 
între prețurile materiilor prime, 
produselor industriale și produ
selor agricole ;

— soluționarea urgentă a cri
zei alimentare mondiale ;

— accesul tuturor statelor la 
cuceririle științei și tehnicii mo
derne ;

— sprijin concret țărilor în
curs de dezvoltare în formarea 
de cadre naționale ; /

— înlăturarea barierelor și 
discriminărilor în comerțul și 
cooperarea economică interna
țională ;

— asigurarea stabilității mo
netare și crearea unui sistem 
valutar-financiar echitabil ;

— elaborarea de către O.N.U. 
a unor programe concrete pri
vind realizarea noii ordini.

• Considerente și propuneri româ
nești și-au găsit reflectare într-o se
rie de documente internaționale con
sacrate noii ordini, cum sînt Carta 
drepturilor șl îndatoririlor economi
ce ale statelor, rezoluția privind 
„Dezvoltarea șl cooperarea economică 
internațională", adoptată la sesiunea 
extraordinară, „Declarația" și „Pla
nul de acțiune" adoptate la Conferin
ța O.N.U.D.I. de la Lima.

• Expresie a prețuirii contribuției
României la promovarea acestui de
ziderat, „Institutul pentru problemele 
unei noi ordini economice interna
ționale", constituit în capitala Fran
ței, a dezbătut, la sesiunile de la 2_ ’ u __ ..... _x.s X__ _ nMZT.TATTTj
CUM ESTE CONCEPUTA NOUA 
ORDINE DE CĂTRE PREȘEDIN
TELE NICOLAE CEAUȘESCU".

— acordîndu-se prioritate de
zarmării nucleare, realizarea do 
măsuri ferme pentru oprirea 
producerii armelor nucleare, tre
cerea la lichidarea celor exis
tente și scoaterea în afara legii 
a întregului armament atomic ț

— crearea de zone denucleari- 
zate ;

— în cadrul măsurilor de de
zangajare militară, lichidarea 
bazelor militare, retragerea in 
interiorul granițelor a tuturor 
trupelor străine și a armamen
tului acestora ; reducerea trepta
tă a armatelor naționale, renun
țarea la manevre și demonstrații 
de forță în apropierea frontiere
lor sau pe teritoriile altor state ;

— crearea condițiilor pentru 
desființarea blocurilor militare ;

— negocierea și încheierea 
unui tratat de dezarmare gene
rală și completă, sub un strict- 
control internațional ; în această

— lichidarea politicii de ine
galitate, dominație și asuprire 
a unor popoare de către altele, 
statornicirea relațiilor noi, ba
zate pe egalitate în drepturi și _ , _______
echitate, pe respectul deplin al Paris și București, tema : „MODUL 
dreptului fiecărei națiuni de a 
fi stăpînă pe destinele sale, pe 
avuțiile naționale, de a-și a-

Chemare mobilizatoare,
cale realistă

spre o lume fără arme
• Ca o încununare a preocupării 

constante manifestate în acest dome
niu, la recenta sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost difuzat do
cumentul :

„POZIȚIA ROMÂNIEI ÎN 
PROBLEMELE DEZARMĂRII, 
IN PRIMUL RÎND ALE DEZAR
MĂRII NUCLEARE. ȘI ÎN IN
STAURAREA UNEI PĂCI 
TRAINICE ÎN LUME".

• Expunerea la M.A.N. relevă ra
țiunile care au determinat prezenta
rea acestui document și fundamen
tează programul cuprinzător de de
zarmare, preconizat de țara noastră.

Pornind de la pericolele pe care le 
reprezintă acumularea de arme nu
cleare și clasice pentru pacea lumii, 
de la povara cheltuielilor militare 
pentru toate popoarele, acest pro
gram' vizează oprirea cursei înarmă
rilor. realizarea de pași concreți, e- 
fectivi pe calea dezarmării.

In acest scop, se preconizează :
— înghețarea și apoi reduce

rea bugetelor militare ; alocarea 
unei părți din sumele economi
site pentru Fondul de dezvolta
re destinat țărilor rămase in 
urmă ;

nentului și chiar din viața întregii 
lumi in 1975.
• Președintele Românie! a semnat 

Actul final al conferinței, apreciind 
că acesta corespunde intereselor po
porului român, cauzei cooperării și 
păcii în Europa și în întreaga lume.

în cuvîntarea rostită de președinte
le României la Helsinki, în expu
nerea prezentată la sesiunea Marii 
Adunări Naționale este afirmată 
poziția partidului și statului nostru, 
care consideră că după semnarea do
cumentului s-a deschis o nouă etapă 
— aceea a transpunerii concrete în 
viață a principiilor și angajamentelor 
asumate, a infăptuirii unor măsuri 
practice de dezangajare militară și 
dezarmare pe continent, a continui
tății procesului de edificare a secu
rității europene.

în spiritul expunerii, Apelul M.A.N. 
adresat parlamentelor țărilor partici
pante la conferință subliniază nece
sitatea de a se conlucra activ pentru 
rezolvarea de pe pozițiile unui nou 
umanism a problemelor sociale pri- • 
vind condițiile de muncă și de viață, 
educație și cultură ale maselor largi 
de oameni ai muncii, pentru asigura
rea accesului tuturor locuitorilor la 
binefacerile 
a păcii și

România 
eforturilor 
pentru adincirea cursului spre des
tindere și colaborare pe continentul 
european, pentru izolarea cercurilor 
reacționare, pentru instaurarea unor 
raporturi de încredere și securitate, 
astfel îneît fiecare națiune să se afle 
la adăpost de orice amenințare, să-și 
poată organiza viața in mod indepen
dent, potrivit intereselor sale, fără 
nici un amestec din afară.

• în cadrul dialogului internațio
nal, în documente și în activitatea 
din forurile internaționale, România 
a susținut poziția sa constantă pri
vind transformarea regiunii Balcanice 
intr-o zonă a păcii și colaborării, a 
prezentat noi propuneri care să ne
tezească drumul spre acest obiectiv, 
a venit în întîmpinarea inițiativelor 
constructive în direcția dezvoltării 
colaborării cu caracter regional.

civilizației într-o Europă 
colaborării între națiuni, 
cheamă la intensificarea 
statelor și popoarelor

privință esențială fiind asigurare» 
parti-cipării la tratative a tuturc* 
statelor, în deplină egalitate.

în concordanță cu acest program, 
România a participat activ la dez
baterile din această sesiune a O.N.U., 
înscriindu-și numele pe 8 rezoluții 
referitoare la problemele păcii, secu
rității și dezarmării. Țara noastră 
este autoarea rezoluției privind 
consecințele cursei înarmărilor, adop
tată de Adunarea Generală.

o Ca membră a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, țara noas
tră a acționat ferm pentru îndrepta
rea negocierilor pe calea unor mă
suri practice, efective de dezarmare.

0 La negocierile de la "Viena pen
tru reducerea trupelor și armamente
lor în Europa centrală. România sus
ține necesitatea de a se acționa pen
tru depășirea impasului la care s-a 
ajuns, realizarea unui, progres real 
prin participarea directă a tuturor 
statelor și luarea în considerare a 
intereselor fiecăruia.

Milităm consecvent
pentru etică și legalitate

internațională
Pornind de la considerentul că 

O.N.U. oferă cadrul organizatoric cel 
mai adecvat pentru dezbaterea largă 
și democratică a problemelor care 
confruntă omenirea și pentru parti
ciparea activă la soluționarea lor, a 
tuturor statelor, țara noastră a pre
zentat documentul :

„POZIȚIA ROMÂNIEI CU 
PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚI
REA ȘI DEMOCRATIZAREA 
ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE, LA ÎN
TĂRIREA ROLULUI SAU ÎN 
REALIZAREA COLABORĂRII 
ÎNTRE TOATE STATELE, FĂ
RĂ DEOSEBIRE DE ORÎNDUI- 
RE SOCIALA, A UNEI LUMI 
MAI BUNE ȘI MAI DREPTE, 
A UNEI PĂCI TRAINICE".

• CODUL DE CONDUITA, cu ca
racter universal, preconizat de țara 
noastră ca o completare a Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite, este me
nit să statueze. în vederea instau
rării unor relații noi. drepte și echi
tabile între state, drepturile și înda
toririle fundamentale ale statelor :

0 dreptul sacru al fiecărui stat la 
existență liberă, la independență și 
suveranitate națională, la pace și 
securitate ;

• dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și decide de sine stătător . 
soarta ;

• egalitatea deplină în drepturi a 
tuturor statelor, indiferent de mări
me, situație geografică, nivel de dez
voltare, orînduire socială, apartenen
ța sau neapartenența la alianțele mi
litare ;

• dreptul fiecărui popor la dezvol
tare și progres, la exercitarea suve
ranității depline asupra resurselor 
sale naturale ;

o obligația statelor de a nu inter
veni, sub nici o formă, în treburile 
altor state ;

0 respectarea inviolabilității fron
tierelor și a integrității teritoriale a 
fiecărui stat ;

0 obligația statelor de a se abține, 
în relațiile lor internaționale, de la 
amenințarea cu forța sau folosirea 
forței, de la orice fel de constrîn-

geri de ordin militar, politic, econo
mic sau de altă natură împotriva 
altui stat ;
• dreptul inerent al fiecărui stat 

de a se apăra cu toate mijloacele 
împotriva oricărui atentat la adresa 
suveranității și independenței națio-

. nale ;
• obligația tuturor statelor de a 

reglementa diferendele lor interna
ționale în toate împrejurările numai 
prin mijloace pașnice ;
• dreptul fiecărui stat de a parti

cipa, în condiții de deplină egali
tate, la examinarea și soluționarea 
problemelor internaționale de interes 
comun ;
• dreptul și îndatorirea statelor de 

a coopera în toate domeniile, în sco
pul menținerii păcii și securității in
ternaționale, al favorizării progresu
lui economic și social al tuturor na
țiunilor ;

• dreptul fiecărui stat de a avea 
deplin acces la cuceririle științei și 
tehnicii ;

o obligația statelor de a-și înde
plini cu bună credință angajamentele 
asumate în conformitate cu dreptul 
internațional.

• în ce privește Carta Organizației 
Națiunilor Unite, se preconizează ca 
ea să fie pusă în concordanță cu rea
litățile lumii de azi, să promoveze 
înlăturarea pentru totdeauna a colo
nialismului, neocolonialismului și ra
sismului, a oricăror privilegii și dis
criminări, să orienteze procesul de 
instaurare în lume a unor raporturi 
democratice și echitabile, devenind 
astfel, o Cartă a libertății și indepen
denței popoarelor, a drepturilor fun
damentale ale statelor și ale omului, 
a păcii și colaborării internaționale.

O în scopul îmbunătățirii activității 
Consiliului de Securitate, țara noas
tră consideră necesar mărirea numă
rului membrilor consiliului ; dreptul 
de veto trebuie utilizat numai în ca
zuri excepționale, pentru apărarea 
cauzei securității internaționale, a 
intereselor tuturor popoarelor — a- 
cest drept urmînd să fie atribuit, 
prin rotație, și unuia pînă la doi re
prezentanți din fiecare regiune geo
grafică.
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