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în ziua de 16 decembrie 1975, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, au avut loc 
lucrările plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

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

Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a luat în discuție 
următoarele probleme înscrise pe ordinea 
de zi :

— Programul de măsuri pentru con
servarea și dezvoltarea fondului forestier 
în perioada 1976—2010 ;

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

— Unele probleme internaționale.
Pe marginea punctelor înscrise la ordi

nea de zi, vorbitorii și-au exprimat apro
barea față de documentele supuse discu
ției, au făcut unele propuneri de îmbună
tățire a programului de măsuri pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului fo
restier, precum și în legătură cu buna 
pregătire a planului de stat pe anul 1976.

1. — Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
Programul de măsuri privind conserva
rea și dezvoltarea fondului forestier în 
perioada 1976—2010.

Prin acest program se stabilesc pentru 
prima dată — în spiritul Directivelor 
Congresului al XI-lea și al Programului 
partidului —■ măsuri pe termen lung, 
într-o concepție unitară, în scopul apără
rii,. conservării și dezvoltării patrimoniu
lui silvic — avuție a întregului popor —, 
valorificării sale calitativ superioare în 
condițiile unei exploatări raționale și asi
gurării refacerii pădurilor, a protecției 
mediului înconjurător, a faunei cinege
tice și piscicole.

Programul va fi supus discuției confe
rințelor pe județe ale deputaților consi
liilor populare municipale, orășenești și 
comunale și Congresului deputaților 
consiliilor populare județene și al preșe
dinților consiliilor populare, uimind a fi 
apoi înaintat Marii Adunări Naționale 
spre legiferare^,

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

C.C. al P.C.R., apreciind ca bună con
cepția planului, consideră că prevederile 
pentru anul viitor, cu îmbunătățirile 
aduse, șînt în deplină concordanță cu rit
murile și proporțiile prevăzute în Direc-

tivele Congresului al XI-lea, cu posibili
tățile și necesitățile dezvoltării multilate
rale ale economiei noastre și cu tendințe
le ce se manifestă pe plan mondial. Obiec
tivele planului pe anul 1976 asigură în 
continuare un ritm înalt al dezvoltării 
economice, proporțiile de ansamblu sta
bilite pentru cincinalul 1976—1980, pro
gresul armonios al tuturor județelor, pe 
baza intensificării procesului de indus
trializare a țării, de modernizare a agri
culturii, valorificarea superioară a resur
selor, reducerea cheltuielilor materiale, 
creșterea eficienței în toate domeniile de 
activitate, creează condiții pentru o tot 
mai bună aprovizionare a populației.

Plenara C.C. al P.C.R. pune în fața or
ganelor și organizațiilor de partid, minis
terelor, centralelor, întreprinderilor, a 
oamenilor muncii din industrie și agricul
tură, din celelalte sectoare de activitate 
sarcina de a lua toate măsurile pentru 
încheierea la timp a pregătirii tuturor 
condițiilor necesare realizării planului pe 
1976, astfel încît din primele zile ale anu
lui întreaga activitate economică să se 
desfășoare la nivelul pe care îl impun 
noile obiective ale dezvoltării economico- 
sociale a țării în perioada următoare.

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

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

Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat în 
acest sens o hotărîre care se dă publici
tății.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII DEMOCRATICE SAO TOME Șl PRINCIPE 

TOVARĂȘUL MANUEL PINTO DA COSTA

★
Secretarul general al partidului, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, a adresat, cu 
prilejul Noului An 1976, în numele Co
mitetului Central, al său personal, orga
nizațiilor de partid, comitetelor județene, 
municipale, orășenești și comunale, tutu
ror comuniștilor, întregului popor, calde 
felicitări pentru marile realizări obținute 
în cincinalul 1971—1975. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat tuturor noi și 
noi succese, un an cu rezultate cît mai 
bune în înfăptuirea Programului partidu
lui de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, a sarcinilor trasate 
de Congresul al XI-lea, prosperitate și 
fericire națiunii noastre socialiste !

CEREMONIA PRIMIRII PE AEROPORTUL OTOPENI
însuflețită

La invitația tovarășului Nicolue 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. marți după-amiază. 
au sosit in Capitală,' într-o vi
zită oficială de prietenie în țara

HOTĂRIREA

manifestare pentru prietenia, solidaritatea și 
dintre cele două partide, țări și popoare

noastră. secretarul general al 
Mișcării de Eliberare din: Sao 
Tome și Principe,' președintele 
Republicii Democratice Sao' To
me Și Principe, tovarășul- Ma- . _ -- .______
nuel PiptO da Costa, împreună ■ Ceaușescu și Manuel Pinto da 
cu tovarășa Amelia da Costa. '

Ceremonia sosirii a avut loe

: pe aeroportul Otopeni. unde. în 
aceste momente sărbătorești, 
erau arborate drapelele de stat 

i ale celor două țări. ,ce încadrau 
portretele președjnților Nicolae

colaborarea

Plenarei Comitetului Central al Partidului
Comunist Român din 16 decembrie 1975 cu privire
la politica externă a partidului și statului nostru

1. Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
man constată cu deplină satis
facție eă desfășurarea eveni
mentelor confirmă pe deplin 
realismul aprecierilor și orien
tărilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Roman eu 
privire la evoluția vieții inter
naționale, justețea politicii ex
terne desfășurate de partidul și 
statul nostru.

In perioada care a trecut de 
la Congresul ai XI-lea, Comi
tetul Centrat al partidului, Co
mitetul Politic Executiv, Con
siliul de Stat și guvernul au ac
ționat in direcția participării ac
tive a României și a Partidului 
Comunist Român la soluționarea 
marilor probleme ale vieții con
temporane, pentru a-și spori 
contribuția la Instaurarea unor 
relații noi intre state, la făuri
rea unei lumi a păcii, colaboră
rii și înțelegerii intre popoare.

Plenara aprobă activitatea 
desfășurată de partidul șt statul 
nostru de dezvoltare a relații
lor de prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările socia
liste, de depășire a divergențe
lor și întărire a unității și soli
darității țărilor socialiste, ceea 
ce servește cauxei păcii și socia
lismului in întreaga lume, tri
umfului luptei tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Plenara aprobă extinderea re
lațiilor României cu țările In 
curs de dezvoltare, cu țările ne
aliniate. cu țările care se pro
nunță pentru o dezvoltare eco- 
nomico-socială independentă. 
România, ca țară socialistă și, 
totodată, ca țară in curs de dez
voltare, se găsește in mod 
obiectiv alături de aceste 
țări in lupta pentru progres e- 
conomic și social, pentru înlă
turarea relațiilor de inechitate, 
a politicii imperialiste de domi
nație și dictat, pentru făurirea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

Totodată, Plenara aprobă ac
tivitatea desfășurată de Româ
nia în vederea lărgirii relațiilor 
cu țările capitaliste dezvoltate, 
în spiritul coexistenței pașnice.

Plenara Comitetului Central 
constată, cu deosebită satisfac
ție, că principiile egalității în 
drepturi, ale respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale, ale neamestecului în 
treburile interne, ale nerecurge- 
rii la forță și amenințarea eu 
forță, pe care România le pro
movează cu consecvență, se a- 
firmă tot mai puternic în viața 
internațională ca singura bază a 
unei păci și colaborări trainice 
între popoare.

2. Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
aprobă pe deplin activitatea des
fășurată pe plan internațional de 
Comitetul Politic Executiv, de 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Socia
liste România.

Plenara prețuiește în mod 
deosebit activitatea remarcabilă 
și aportul hotărîtor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președinte al Republicii 
Socialiste România, la realizarea 
cu consecvență a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea cu privire 
la activitatea internațională, spi
ritul novator, revoluționar, în a- 
bordarea problemelor interna
ționale, înalta răspundere față 
de interesele poporului român, 
față de cauza păcii, colaborării 
și socialismului în lume.

Activitatea neobosită desfășu
rată de conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe plan internațional, numeroa
sele contacte politice la nivel 
înalt, vizitele peste hotare sau 
ale unor înalți oaspeți în țara 
noastră au determinat dezvol
tarea pc multiple planuri a re
lațiilor României cu alte state, 
a relațiilor Partidului Comunist 
Român cu alte partide eomunls-

te, forțe politice revoluționare, 
democratice și progresiste, au 
dus la creșterea contribuției 
României și a Partidului Comu
nist Român la rezolvarea, in in
teresul tuturor popoarelor, a 
marilor probleme internaționale 
contemporane. Aceste vizite, în
tâlniri, contacte politice, docu
mentele convenite cu aceste pri
lejuri au contribuit Ia promo
varea unor noi raporturi intre 
state, bazate pe egalitate și res
pect, la promovarea procesului 
de destindere, la întărirea secu
rității, înțelegerii și colaborării 
între națiuni.

3. Comitetul Central al parti
dului apreciază că încheie
rea cu succes a Conferin
ței general-europene a con
stituit un moment de impor
tanță istorică în viața continen
tului nostru, creînd premisele 
instaurării unor relații noi în 
Europa, ale înfăptuirii unui cli
mat de pace, colaborare și secu
ritate.

Plenara aprobă cu satisfacție 
semnarea de către președintele 
Republicii Socialiste România a 
Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare, con
sidered că acesta corespunde 
intereselor poporului român, 
cauzei cooperării și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

Plenara subliniază cu satisfac
ție rolul și activitatea României, 
alături de alte state, în pregăti
rea, desfășurarea și încheierea 
cu succes a Conferinței europe
ne pentru securitate și colabo
rare.

Plenara apreciază că în pre
zent. sint necesare eforturi pen
tru respectarea și transpunerea 
în viață a prevederilor adoptate 
la Conferința general-europeană. 
In acest sens, o cerință esen
țială pentru securitatea pe con
tinentul nostru o reprezintă în
făptuirea dezangajării militare, 
a reducerii bugetelor pentru ar
mată. a lichidării bazelor mili-

tare străine și retragerii tuturor 
trupelor în frontierele naționa
le, a desființării blocurilor mi
litare.

Se impun, după părerea parti
dului nostru, mobilizarea și in
tensificarea eforturilor maselor 
populare din Europa pentru a- 
dîncirea noului curs spre des
tindere și colaborare pe conti
nentul european, pentru izolarea 
cercurilor reacționare, pentru in
staurarea unor raporturi de în
credere și securitate, astfel incit 
fiecare națiune să se afle la a- 
dăpost de orice amenințare, 
să-și poată organiza viața in 
mod independent, potrivit aspi
rațiilor și intereselor sale, fără 
nici un amestec din afară.

Plenara Comitetului 
al Partidului Comunist 
hotărăște ca partidul și 
nostru să acționeze cu 
consecvență pentru a se 
continuarea cursului destinderii 
în Europa, pentru a se soluționa 
toate problemele litigioase pe 
calea tratativelor, pentru a se a- 
plica în viață angajamentul so
lemn 
nivel, 
pante 
sinki.

4. Comitetul Central 
întru totul inițiativele și activita
tea desfășurată de Republica 
Socialistă România pentru lichi
darea subdezvoltării, a divizării 
lumii în țări sărace și în țări 
bogate, pentru eliminarea stării 
de înapoiere generate de politica 
imperialistă, colonialistă și neo- 
colonialistă, de relațiile de ine
chitate dintre state.

Plenara relevă importanța 
deosebită a Declarației privind 
„Poziția României cu privire la 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale* 4 difuzată 
la sesiunea extraordinară a A- 
dunării Generale a O.N.U. din 
acest an.

Plenara aprobă acest docu
ment și consideră că el repre-

Central 
Român 

statul 
aceeași 
asigura

asumat la cel mai înalt 
de către statele 
la Conferința de

partici- 
la Hel-
aprobă

zintă o contribuție de seamă a 
României socialiste la rezolva
rea uneia dintre cele mai acute 
probleme ale vieții internațio
nale — problema lichidării sub
dezvoltării — care este strîns 
legată de instaurarea păcii și 
securității în lume.

Plenara stabilește ca România 
să acționeze în continuare cu 
aceeași fermitate, alături de ce
lelalte țări ale lumii, pentru 
construcția unor raporturi eco
nomice noi între state, pentru e- 
laborarea unor soluții care să 
țină seamă de interesele po
poarelor, în vederea instaurării 
noii ordini economice interna
ționale, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

5. Comitetul Central al parti
dului aprobă în unanimitate do
cumentul difuzat Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite privind „Poziția României 
în problemele dezarmării, in 
primul rînd ale dezarmării nu 
cleare, în instaurarea unei păci 
trainice în lume“.

Plenara consideră că înfăptui
rea dezarmării și în primul rind 
a dezarmării nucleare reprezintă 
o problemă crucială a lumii con
temporane, în a cărei rezolvare 
sint interesate toate popoarele, 
pe umerii cărora apasă greu 
cursa înarmărilor, creînd, totoda
tă, primejdii mari pentru viața 
și securitatea fiecărei națiuni.

Plenara hotărăște ca România 
să acționeze neabătut pentru a 
se trece la acțiuni practice de 
dezarmare și în primul rînd d<*  
dezarmare nucleară și consideră 
că este de datoria tuturor forțe
lor politice înaintate, a maselor 
populare, ca prin acțiuni unit® 
pe scară națională și internațio
nala să impună trecerea neîntâr
ziată de la declarații de bune 
intenții la fapte în domeniul 
dezarmării.

6. Comitetul Central al parti-

Costa. Pe mari pancarte erau 
• înscrise urările : „Bun venit in

Republica Socialistă România 
tovarășului Mârîuel • Pinto da 
Costa,, secretar general ăl Miș- 

. carii de Eliberare din Sao Tome 
și Principe, președintele Repu
blicii Democratice Sap Tome și • 

■ Principe", ..Trăiască prietenia și' 
colaborarea; dintre Republica 

; Socialistă;România>i’ Republica - 
' Democratică Sao ; Tome . și Prin- 
,eipe!“, '

' îh înțîmpinayea înalților oas- 
; peți.auj venit tovarășul Nicolae

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușeșcu.

Erau prezenți', de asemenea, 
tovarășii- Manea Mănescu, Emil 
Bobu,.‘Lina Ciobanu. Emil-Dră-. 
găneȘcia, Paul Niculescu, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Andrei, Ion Ion iță, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de in
stituții . centrale,, generali, pre-

cum și ambasadorul țării noastre 
in Sao Tome și Principe. To
varășii din conducerea de partid 
și de stat au venit împreună cu 
soțiile.

Se aflau de față șefi ai unor 
mișiunr diplomatice acreditați la 
București,

La ora 16.35 aeronava a ateri
zat.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează un 
călduros bun sosit în țara noas
tră, tovarășului Manuel Pinto 
da Costa. ' Cei doi conducători 
de pariul ,-$î de stat iși string 
îndelung mitnile.

La rindul lor. tovarășa Elena 
Ceâușeșcu. și;'tovarășa Amelia 
da Costa se salută' cu cordiali
tate.

Tovarășul Manuel Pinto da 
Costa prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu personalitățile 
care-1 însoțesc : Leonel Mario 
d’Alva, membru al. Biroului Po
litic. secretar general adjunct al 
Mișcării de Eliberare din Sao 
Tome și Principe, ministrul a- 
facerilor externe. Carlos Dias da 
Graca, membru al Biroului Po-

li-tic al MiL.S.ȚrP;, ministrul să
nătății și afacerilor sociale, Ma
nuel Qugresma Costa, ministrul 
justiției.

în continuarea ceremoniei, co
mandantul gărzii militare: pre
zintă onorul. Sint’intonate, apoi, 

'imnurile de stat ale celor două 
țări, in timp ce sint trase 21 de 
salve de salut.

Cei doi șefi de stat trec în re- 
. visță garda de onoare’. Urmează 
prezentarea personalităților ro
mâne și a membrilor corpului 
diplomatic.

Un gFup de pionieri oferă.bu
chete de flori., ,

Numeroși, locuitori ai .Capita
lei, veniți la aeroport, salută cu 
vii aplauze, cu - însuflețire pe 
tovarășii. Nicolae CeăUșescu- și 
Manuel Pinto da Costa, aclămâ 
pentru prietenia, solidaritatea și 
colaborarea dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

în această atmosferă însufleți
tă, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Manuel Pinto da Costa pă
răsesc aeroportul, într-o mașină 
escortată de motocicliști, . în- 
dreptîndu-se spre reședința re
zervată înalților oaspeți.

Dineu oficial oferit de tovarășul->

Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
in onoarea tovarășului Manuel Pinto da Costa

și a tovarășei Amelia da Costa

(Continuare în pag. a lll~a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, marți, un dineu ofi
cial în onoarea secretarului 
general al Mișcării de Elibe
rare din Sao Tome și Principe, 
președintele Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe, 
tovarășul Manuel Pinto da 
Costa, și a tovarășei Amelia da 
Costa.

Au participat tovarășii Ma
nea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Gheorghe 
Radulescu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Ion Io-

riiță, Vasile Pâtilineț, Ion Ursu, 
precum și, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești. 
Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

Au luat parte tovarășii Leo
nel Mario d’Alva, Carlos Dias 
da Graca, Manuel Qugresma 
Costa, celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe înaltul

oaspete în vizita în țara noas- 
tră.

In timpul dineului, desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Manuel 
Pinto da Costa au rostit toas
turi, care au fost urmărite cu 
interes și subliniate cu apla
uze de cei prezenți.

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

Toasturile rostite 
de cei doi președinți

(In pagina a 3-a)
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Acțiune temeinică, de mare răspundere

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI
ANULUI VIITOR

• Toate produsele prevăzute a se 
realiza în luna ianuarie au fost deja 
lansate în fabricație • 500 de tineri 
au efectuat peste 50000 ore de mun
că patriotică la demontarea și remon
tarea a 400 mașini și utilaje în cadrul 
acțiunii de reorganizare a fluxului teh
nologic în secția prelucrări • Succe-

sul anului 1975 — asimilarea in timp 
record ți punerea în fabricație a trac
torului TIH-445 • Un apel către în
treprinderea de comerț exterior „Au
totractorul" : urgentați sosirea echipa
mentului hidraulic realizat prin coo
perare.

Cuvîntul de ordine pentru 
fiecare muncitor, pentru fiecare 
specialist din întreprinderea de 
mașini agricole „7 Noiembrie*'  
din Craiova — prima zi a nou
lui an, prima zi a noului cinci
nal — este văzut in această 
ultimă pedoadă da o conduită 
a exigentei și răspunderii mun
citorești. Prestigiosul colectiv 
știe din experiență proprie că 
întotdeauna o temeinică pregă
tire, efectuată dîn timp, are o 
influență hotăritoar» asupra ac
tivității ulterioare. ..Dacă prima 
zi de muncă a noului an ne va 
găsi temeinic organizați în toate 
compartimentele — ne spune 
tovarășul Eugen Stroe, secreta
rul comitetului de partid — și 
încă din primul schimb vom 
stabili un ritm corespunzător în 
folosirea timpplui de muncă și 
a utilajelor, putem fi siguri că 
această ..cadență" va fi păstrată 
in continuare. Tocmai pentru 
a demara cu toate forțele și în 
ritmul impus .de sarcinile mult , 
sporite ale anului 1076, colectiv 
vul uzinei s-a pregătit gospodă
rește, din timp. La jumătatea 
lunii decembrie, se aflau deja 
in fabricație piesele pentru pro
ducția ce trebuie livrată în luna 
ianuarie, creîndu-se, astfel, pre
misele ca intr-adevăr din prima 
zi a noului an să înceapă mon
tajul la primul lot de tractoare 
și alte produse. Pentru aceasta 
însă este necesar că întreprin
derea de comerț exterior ..Auto
tractor" să acționez# mai insis
tent pentru a urgenta sosirea 
din import a echipamentului hi
draulic destinat tractorului TIH- 
445. realizat în cooperare.

a sporirii productivității muncii.
Pentru aceasta am acționat in 
două direcții principale : reor
ganizarea producției din secția 
prelucrări in flux tehnologic 
continuu și pregătirea cu foarte 
multă seriozitate a forței de 

: muncă, în special a celor peste 
300 de tineri care au debutat in 
acest an în profesiile uzinei noas
tre. Despre amploarea acțiunii de 
reamplasare a utilajelor în flux 
tehnologic ne vorbește tovarășul 
Vasile Chesoiu, secretarul co
mitetului U.T.C. :

— în numai două luni de zile 
au fost demontate de la locul 
lor și dispuse în flux peste 400 
de mașini unelte, operațiune 
executată în afara programului 
și în cursul nopții, în atelierele 
unde nu se lucra în schimbul 
trei. în acest fel, producția nu a 
fost întreruptă. Alături de cei
lalți muncitori au foSt prezenți 
în tot acest timp peste 500 de 
tineri, fiecare dintre ei lucrîrid 
c61 puțin 10 ore în cele două 

zentanți ai 
se întâlnesc 
cel să-și perfecteze un. mod de 
lucru mai eficace, mal comba
tiv ; la Cluj-Napocâ, reprezen
tanții animatorilor activității cul- 
tural-artistice pionierești — co
pii. desigur — vor investiga căi 
noi de dinamizare a activității 
din acest domeniu fi 
țirii conținutului ei

• SE CONTINUA TRADIȚIA 
TABERELOR IN CARE COPIII 
SE ODIHNESC $1 DEZBAT 
PROBLEMELE ORGANIZAȚIEI 
LOR • OMAGIU PENTRU 30 
DECEMBRIE, CELE MAI FRU
MOASE ACȚIUNI • PIONIE
RII Șl UTECI5TII SE INTIL
NESC IN ACTIVITĂȚI COMU
NE o PENTRU POMUL DE 
IARNA, DARURI SI SERBĂRI 

PIONIEREȘTI

„cupa speranțelor" la tenis de 
masă se întâlnește la Rîmnicul 
Vilcea. iar reprezentanții hoche
iului și patinajului se vor în
trece. pentru „Cupa 30 Decem
brie", la Miercurea Ciuc.

Indiferent de profilul taberei, 
în program stau la loc' de cinste 
sportul, excursiile, drumețiile, 
vizionările de filme și spectacole, 
așa cum trebuie să se petreacă 
lucrurile in vacanță.

Semnalăm, pentru ediția aces
tei vacanțe, preocuparea de a 
continua mai hotărit bunul în
ceput privind organizarea unor 
acțiuni comune pentru pionieri 
și uteciști, activități inițiate în 
colaborare de către organizația 
revoluționară a tineretului și cea 
a copiilor. Pe fondul rezultatelor 
pozitive obținute în acest dome
niu al colaborării, C.C. al U.T.C. 
și Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor vor organiza 
în comun la Dragomirești-Vale, 
județul Ilfov, Consfătuirea repu- 
blicană a președinților microco- 
operativelor agricole de produc
ție. la care vor participa 200 de 
pionieri și. uteciști. In comun se 
va organiza și acțiunea „Marșul 
Victoriei", dedicată cunoașterii 
tradițiilor revoluționare de luptă, 
ale eroicei noastre clase munci
toare, ale P.C.R., ale poporului 
român pentru independență na
țională, a realizărilor obținute 
în România pe calea edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

De altfel, vacanta de iarnă 
constituie un bun prilej de ă se 
organiza numeroase acțiuni de
dicate zilei de 30 Decembrie, pri
lej de cunoaștere de către pio
nieri și școlari a realizărilor po
porului nostru în cei 28 de ani 
de la proclamarea Republicii. Se

— începeți cincinalul revolu
ției tehnico-Științifice cu o creș-

Etica vieții de familie

Deși sfîrșitul lui noiembrie an
ticipa o vacanță dă iarnă „albă", 
cu zăpadă, cum este tradiția, se 
pare ci zăpada va fi absentă 
din programul primei vacanțe a 
anului școlar. După pregătirile 
care anunță vacanța, această 
absență va fi suplinită de marea 
diversitate a programelor elabo
rate. Pionierii, ajutați de îndru
mătorii lor, au știut să-și elabo
reze planuri tematice de vacanță 
în care fantezia iși spune cuvln- 
tul. pe măsura condițiilor' mate
riale create de statul nostru, a 
experienței adunate an de an de 
către organizația pionierilor, îm
preună cu școala, la acest capi
tol nu lipsit de importanță al 
copilăriei și vieții de școlar.

Ecourile Conferinței Naționale 
a Organizației pionierilor și, mai 
cu seamă, ale cuvintării secreta
rului general la deschiderea fo
rumului generației tinere sint 
puternic prezente in memoria 
pionierilor. Hotăriria lor pentru 
această vacanță, cînd au mai 
mult timp neocupat cu pregăti
rea lecțiilor, este să-și foloseas
că multe ore pentru aprofunda^ 
rea sarcinilor ce le revin din cu
vin tar ea. tovarășului Nioolae
Ceaușescu și din documentele 
conferinței l >r. In fiecare deta
șament și unitate de pionieri vor 
avea Ide dezbateri și schimburi 
de experiență. în plus, cei aleși 
de pionieri să conducă activita
tea în unități și detașamente vor 
fi cuprinși in tabere de instruire 
inițiate in acest scop : 2 300 de 
pionieri vor participa la activi
tatea taberelor centrale de in
struire și odihnă, iar alțl 8 000 
vor fi antrenați in tabere orga
nizate la nivel județean. Timp de 
șapte zile, locțiitorii președinte
lui Consiliului Național și ai pre
ședinților consiliilor județene ale 
Organizației pionierilor iși sta
bilesc sediul de tabără la Ho- 
morod. Aici vor dezbate moda
lități practice, experiențe și ini
țiative care să fie larg fglosite 
in activitatea pionierească in 
scopul dezvoltării caracterului 
său educativ revoluționar. Se 
continuă bunul început făcut a- 
nul trecut de a fi convocați la 
dezbatere și schimb de experi- 

■ ență pionieri din unitățile frun
tașe la învățătură : 160 de pio
nieri sint invitați intre 5—10 ia
nuarie 1976 la Consfătuirea repu
blicană a comandanților unită
ților fruntașe la învățătură, un 
buh prilej de a pune în discuție 
modul în care se implică orga
nizația comunistă a copiilor in 
educarea răspunderii față de în
vățătură și. muncă. în obținerea 
unor rezultate calitativ, ridicate, 
în consens cu transformările re
voluționare care se petrec în 
invățămîntul nostru românesc.

Lista întâlnirilor de ..speciali
tate" poate fi continuată : micii 
corespondenți de presă, repre-

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI I 
anunță deschiderea următoarelor cursuri 

ți activități permanente:
• DACTILOGRAFIE—SECRETARIAT cu durata de 15 

zile, o lună și două luni cu metodele cele mai moder
ne de lucru (cursurile încep Ia data înscrierii).

• CROITORIE femei cu durata de 6 luni (dimineața)
• COSMETICA
• BALET (copii)
• CHITARA, ACORDEON, BATERIE.
Informații Ia telefon 11 98 60 intre orele 10—18 la Casa 

de Cultură sector I, str. Slătineanu nr. 16.

a planului petere substanțială l __ 1_:
1976. față de anul curent. Prin 
ce măsuri tehnico-organizatori- 
ce v-ați propus să realizați 
importantul surplus de produc
ție ?

— Există o singură cale — a- 
preciază inginerul șef al u'zinei, 
tînărul Mihail. Stîngu — aceea 

CRAIOVA

V acanța
pionierilor

opiniei pionierești, 
la Cimpulung Mus-

al imbogă- 
educativ ;

luni cit a durat această acțiune.
— Care sînt efectele preconi

zate prin noua organizare a pro
ducției și a muncii în sectorul 
prelucrări ?

— Se reduce transportul in
tern cu circa 50 la sută. se 
scurtează timpul de fabricăție, 
devine posibilă urmărirea mai 
operativă a producției realizat» 
și. ceea ce este esențial, crește 
productivitatea muncii cu a- 
proximativ 30 la sută.

Secretarul . comitetului U.T.C. 
ne vorbește apoi despre partici
parea tinerilor din întreprinde
re la activitatea de creație tehni
că și despre eficiența acesteia 
în sporirea productivității mun
cii. Ni-i prezintă pe inginerul 
Vasile Vină, responsabilul gru
pei de autoutilare și tehnologie, 
înființat în urmă cu cîteva luni 
dar care a obținut deja realizări 
valoroase.

— Sîntem în total doi ingineri, 
doi tehnicieni și doi desenatori, 
toți tineri, ne mărturisește ing. 
Vînă. încă din august, de cînd 
am început să lucrăm împreună, 
ne-am propus să punem în va
loare strungurile vechi din uzi
nă care din cauza randamentu
lui lor scăzut nu mai erau fo
losite. Le-am echipat pe toate 
15 cu agregate complexe 
concepute și 
noi. Aproape 
gat dat în ______
sigură creșterea productivității 
muneii la reperele pe 
realizează cu 150—200 
Este tocmai ceea ce 
prin eforturile noastre 
ția tehnieo-știihfifică.

ROMULUS LAL

realizate de
fiecare agre- 
folosință a-

care 16 
Ia sută, 
urmărim 
în ere»*

vor organiza adunări festive ur
mate de programe artistice cu 
caracter patriotic. Un număr mai 
mare de elevi va fi cuprins in 
excursiile de vizitare a Capita
lei, a Muzeului de istorie a 
R.S.R., a MuZeulUi de istorie a 
partidului, precum șl a altor mu
zee, expoziții, case memoriale, 
locuri istorice, a unor obiective 
economice și social-culțurale re
alizate în anii socialismului.

Perioada 28 decembrie 1975 — 
4 ianuarie 1976 va fi dedicată 
organizării pomului de iarnă. 
Grija pentru copiii țării a fost 
din nou afirmată prin hotărîrea 
de a se aloca suplimentar 60 
milioane lei care să îmbogățeas
că darurile oferite copiilor țării 
la pomul de idrnă. Copiii vor 
primi jucării, dulciuri, rechizite 
școlare și alte obiecte utile. Fără 
îndoială că organizațiile de pio
nieri, cu sprijinul comandamen
telor de unități șt detașamente, 
vor pregăti frumoase serbări de
dicate acestui eveniment de mare 
frumusețe în viața copiilor.

Cu prilejul zilei de 30 Decem
brie și al Anului Nou. vom avea 
ocazia să întâlnim tradiționalele 
plugușoare și grupuri de urători 
care vor felicita 
partid și de stat, 
unor întreprinderi și 
cadrele didactice — acțiuni care 
se vor organiza de către organi
zațiile de pionieri, în colaborare 
cu organizațiile U.T.C. și cadrele 
didactice.

începînd de simbătă. după ul
tima oră de curs — Vacanța ! VASILE CABURGAN

I.UCREȚIA LUSTIG

organele de 
conducerile 

institufii,

Destinatar: IANCULESCU 
MARIA. Str. Nlcolae Băl- 
cescu nr. 38 blocul A-3, sca
ra C, etajul II, ap. 14, jude
țul DOLJ.

Pentru ca trimiterile poștale expediate de dv. să ajungă 
destinatar, înscrieți înaintea denumirii localității acestuia $i a 
dv. numărul de cod, astfel:

Un document

IMPORTANT!
întreprinderea de difuzare a materialelor spor

tive anunță că a început vinzarea autoturismului 
de teren „ARO-240". Desfacerea autoturismului 
„ARO-240" se face prin magazinele auto I.D.M.S. 
din București, Timișoara, Pitești și Bacău. Cei in
teresați vor depune, prin unitățile C.E.C., contra
valoarea autoturismului, ridicarea urmind a se 
face la oricare din magazinele mai sus menționate.

POSTA ROMANA

LOCURI PENTRU CURA BALNEARA
LA EFORIE NORD ȘI MANGALIA

In această perioadă OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM au 
pus în vînzare locuri în complexele hoteliere din stațiunile Eforie 
Nord și Mangalia pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomo
tor și ale sistemului nervos periferic, dermatologice, ginecologice, 
respiratorii, neurologice centrale și asociate (afecțiuni O.R.L. și 
cardiovasculare).

Numeroase posibilități de agrement vă stau la dispoziție (jocuri 
mecanice, terenuri de sport, piscine acoperite etc.) precum și 
excursii variate în Dobrogea și pe litoralul bulgăresc.

Se acordă reduceri de tarif ca '50% la transportul pe C.F.R.
Biletele se pot obține de la toate OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE DIN BUCUREȘTI, sau direct la Filiala O.N.T. 
Litoral din Eforie Nord și Mangalia.

PUBL1TURÎSM

Pro și contra

CÎND UMORUL ALUNECĂ
ÎN FRIVOLITATE...

..ironică^. 
Ne oprim 

Alte di-

Dacă in unele scrieri de scă
zută calitate ale unor veleitari 
sau in cărți apârținind unor ti
neri scriitori de talent, dar care 
nu și-au descoperit pe de-a-n- 
tregul ..glasul" propriu, dez
lănțuirea „poetică" e ceea ce 
deranjează. în alte lucrări, dim
potrivă. se observă o anume 
confundare a realismului cu 
„statistica" ternă și a umorului 
cu Exprimarea voit 
de fapt trivială, 
la un exemplu : ___
mineți (Editura Cartea Româ
nească. 1975). romanul de debut 
al lui Oprea Georgescu. Cartea 
cuprinde o istorisire făcută la 
persoana I de către un tînăr 
din zilele noastre. Tînărul. să
tean de origine, vrea să se sta
bilească definitiv la oraș, iu
bește o fată, cu care plănuiește 
să se însoare, merge la antre
nament la box etc. Aceste date, 
banale la urma urmei, dar ,.a- 
devarate", autorul le tratează 
dintr-o perspectivă a ..simplită
ții" și a umorului greșit înțelese. 
Relatarea seamănă,- adesea, ca 
să mărturisesc sincer, cu o fle
căreală, iar ironia, deplasată, nu 
de puține ori. dobîndește aspec
tul unui cinism antipatic. Abu
zul de exprimare „sportivă" e 
evident la tot pasul. Un oareca
re nea Nelu declară că seara 
mama sa „e grogy de oboseală". 
Mama personajului principal e 
lovită la un moment dat de un 
camion. Naratorul nu-și pierde 
firea și relatează calm : „Noroc 
că era gol (camionul, n.n.) și 
noroc că i-a trecut doar peste 
picior. Altfel vedeam o chestie 
la care nici nu ne-am fi aștep
tat." Fiul se întîlnește cu șofe
rul care produsese accidentul și 
după ce-i aplică o corecție su
mară îl iartă întrucît : „Ai no
roc că ești cu două-trei catego
rii (s.n.) sub mine, că altfel te 
bumbăccam mai bine". Narato
rul meditează în continuare în 
același sens : „Mă gîndeam chiar 
sfc-i mai dau două, dar prea era 
fără gardă" (s.n.). Caracterizări
le într-un limbaj de „șmecher" 
se pot spicui aproape de pe fie
care pagină : cutare se piaptănă 
„la meserie", un copil e deștept 
(are „ceva la bidon"), altul și-a 
părăsit nevasta („Vorba aceea : 
își luase autosifonul și plecase"); 
o femeie e atît de frumoasă incit
„ar putea să-1 facă fericit și pe

Oficiul poșta! CRAIOVA 1 
Codul 1100, localitatea CRA
IOVA.

Expeditor : POPESCU GRI- 
GORE, Splaiul Independen
ței nr. 193, blocul OD, scara 
B, etajul XII, ap. 215 secto
rul 7. Județul ILFOV. Ofi
ciul poștal BUCUREȘTI 15 
Codul 77 201. Localitatea 
BUCUREȘTI. 

Florin Piersic" etc. Analiza psi
hologică ia chiar forma relatării 
pugilistice. O bătrînă ar dori să 
bea puțin rachiu, deși știe că 
îi dăunează. Dilema și triumful 
ispitei sint figurate astfel : „In 
sufletul ei se dădu o luptă pu
ternică între bine și rău. Cu cî- 
teva directe la figură, răul îl 
înghesui pe bine în colțul rin
gului. Binele aproape grogy 
(iarăși „grogy" !, n.n.) aștepta 
bătaia salvatoare a gongului." 
Autorul și mai departe „înghe
suie" însă bunul-simț ..la col
țul ringului". Aflăm că Lumini
ța, iubita protagonistului. îl iu
bește atît de profund pe acesta 
din urmă îneît : „Dacă m-ar 
vedea pe ring cu un Cassius 
Clay cred că ar intra printre 
corzi și l-ar mușca de genunchi 
sau i-ar da una cu ciocanul de 
bătut șnițele". Același își apos
trofează sora mai mică („ado
lescenta lui Dumnezeu") că e 
indiscretă, și în Ioc să se poarte 
„ca o adevărată doamnă" se 
repede ia megafon". Eroul are, 
cel puțin în anumite direcții, 
calități de necrezut, iar efectul 
descoperirii lor poate avea con
secințe catastrofale pentru ne- 
fericiții (nefericitele, mai bine 
zis), din preajma sa : ..Dansez 
tangourile ca un maestru. Dan
sez atît de bine și las o im
presie atît de covîrșltoare că 
rnă feresc să dansez. Acum cîți- 
va ani am dansat un tangou cu 
o fată. A doua zi și-a dat demi
sia și s-a dus să lucreze la Spații 
verzi, iar cîteva eleve eare erau 
pe acolo și-au abandonat stu
diile". Mărturisirea, oricum ar 
fi interpretată (gasconadă sau 
mai degrabă autoironie), e la fel 
de neinspirată sub raport lite
rar. Opresc aici exemplificările 
din Alte dimineți.

Nu șe poate nega în această 
carte existența tentativei (lău
dabile în principiu) de a adopta 
un ton al naturaleții, al poves
tirii lipsite de afectare. Dar dacă 
poezia adevărată e străină de 
zgura liricoidă ce se observă la 
unii tineri scriitori, simplitatea 
veritabilă și ironia de bună ca
litate. ce „sucește gîtul" pate
tismului anacronic, nu pot dăinui 
în afara tactului artistic. Do
vada o dă chiar romanul iul 
Oprea Georgescu, nu singurul 
din această categorie.

VICTOR ATANASIU

Uneori, sîntem tentați să con
siderăm că trebuie să răminem 
singuri în universul frămîntări- 
lor noastre, că în viața de fa
milie nu au ce căuta nici măcar 
priviri străine, necum sfaturi și 
aprecieri venite de la alții... 
Apărăm acest univers de ceea 
ce ne place și ne-am obișnuit 
să gindim că reprezintă ..imix
tiune". hotărîți că el trebuie să 
rămină strict numai „âF liostru" 
Și totuși...

Pentru familia tînără. atari 
recomandări își vădesc eficiența 
mai mult decît pentru cei care 
au ajuns să-și structureze viața 
în urma unei experiențe trăite, 
verificate prin ei înșiși. Acest 
adevăr privește, mai ales, tine
rii zilelor noastre care pornesc 
de la bun început în căsnicie ca 
beneficiari ai grijii societății 
socialiste de a le înlesni un 
drum luminos și fructuos. ÎI 
vor parcurge trăind și muncind 
sub semnul unor cerințe sociale 
de înaltă principialitate comu
nistă față de modul cum își o- 
rînduiesc viața, ca cetățeni și 
membri ai grupului familial. 
Căci, mai mult decît responsa
bilitate față de tine însuți și 
față de partenerul pe care ți-1 
alegi, căsătoria — cu toate con
secințele care decurg dintr-un 
asemenea act — presupune și 
o evidentă responsabilitate so
cială fața de comandamentele 
comunității în care trăiești. Tn- 
tr-adevăr. a trăi în familie în
seamnă să trăiești în mod direct 
în societate. Viața de familie, 
î,n sensul ei autentic uman, nu 
pbate fi consacrată ca un refu
giu. ci ca un mod specific de 
implicare mai profundă a indi
vidului în colectivitate,. Aceasta 
îndreptățește obligația de 
făuri fericirea familială 
cont de cadrul general 
bicirii întregii societăți.

■ Nimănui nu-i poate fi 
rent dacă cineva încalcă 
le muncii și ale vieții, ale eticii 
și echității socialiste. înțelegem 
să considerăm orice abatere de 
l'a respectarea acestor norme nu 
numai o dovadă do neîmpli- 
nire a unei personalități, nein- 
tegrarea ei în sistemul nostru 
do relații sociale, ci și ca un 
insucces al procesului educativ 
în care este angajată întreaga 
societate.

Se dezvăluie, astfel, semnifi
cația politică a atitudinilor și 
comportamentului fiecăruia, 
chiar a faptelor situate în do
meniul acela intim, conceput de 
unii ca o proprietate personală, 
ma’ ales dacă simțim că ceva nu 
e in ordine acolo. Numai că ni
meni uu are dreptul ca la adă
postul unei porți închise pe care 

pune inscripția restrictivă

>- a-ți 
țînîrtd 
al fe-
indife*
norme-

VASILE MĂRUȚĂ

Prima ediție 
a {estivalului de 
poezie patriotică 

„Argessis"
de a patra ediție a ciclu- 
manifestări „Laudă mun- 
laudă țării", organizată în 

municipiul Pitești, aduce o nou
tate de prestigiu pentru arge
șeni. Este vorba de prima edi
ție a festivalului de poezie pa
triotică „Argessis", ce se va 
desfășura in zilele îie- 17 și 18 
decembrie a.c. sub patronajul 
Uniunii Scriitorilor și al revis
tei „Argeș", Festivalul va pri
lejui o serie de întîlnifi ale pu
blicului iubitor de poezie cu nu
meroși poeți și scriitori. între 
care Virgil Teodorescu. Zoe Du
mitrescu Bușulenga. Alexandru 
Andrițoiu. Mihai Beniuc, precum

Cea 
Iui de 
cii — 

de un deosebit 
interes istoric

Pasionat cercetător al istoriei locale, profesorul loan Basoc 
din comuna 'Țepu. județul Galați, a donat recent fondului 
de ^documente al Filialei Arhivelor Statului Galați o ine
dită și valoroasă piesă de un deosebit interes istoric. Este 
vorba de un document scris pe pergament, datat la 7 martie 
1528 pe care este prinsă și pecetea mare domnească a Mol
dovei.

Documentul (unul din puținele emise în această perioadă, 
pe care s-a păstrat pecetea mare domnească) este un Uric 
emis de voievodul Petru Rareș prin c»re se hotărăște dreptul 
de proprietate a doi boieri asupra unei jumătăți din satul 
Oțelești pe apa Berbeciului.

„accesul publicului interzis" 
să nesocotească normele de con
viețuire statornicite în societa
tea noastră. Norme din care răz
bat- dragostea și respectul față 
de om. față de demnitatea lui.

Căsătoria implică tînărul în- 
tr-un șiștem de răspunderi spe
cifice. începînd cu hotărîrea'ce
lor doi soți de a porni la drum 
împreună. .Act opțional care 
poate avea acum, la noi. doar 
temeiul dragostei reciproce, al 
cunoașterii și prețuirii unor 
însușiri de caracter pozitive.

de Luminița Ghivirigă,
doctor în pedagogie

Vorbim de răspundere pentru 
că se întemeiază o familie, un 
grup social de durată, cu func
ții importante : educativă, eco
nomică. demografică ș.a.m.d. 
Este de la sine înțeles că viața 
socială a oamenilor nu poate 
âvea asigurate toate condițiile 
de a fi sănătoasă, de a progresa 
din punct de vedere calitativ, 
fără ca familiile să nu ducă o 
viață întemeiată pe principii 
sănătoase, morale, astfel incit 
membrii lor să se arate pe de
plin apți să participe la activi
tatea creatoare dedicată bună
stării generale, în consecință și 
â lor înșile în calitate de fami
liști. Iată, dealtfel, și rațiunea ■ 
esențială a funcționării famili
ei ca> celulă a societății, ca or
ganism investit cu răspunderea 
de a pregăti și forma oameni 
capabili să acționeze pe plan 
social in sensul imperativelor 
dezvoltării multilaterale a so
cietății. Ceea ce atrage după 
sine faptul că îndatoririle ce 
revin familiei sînt complexe, vi- 
zînd. practic, toate aspectele 
evocate de viața în colectivitate 
a omului.

Există căsnicii care pornesc 
bine si durează. Cele mai multe. 
Privite îndeaproape, ele atestă 
relații de certă valoare etică în
tre soți. Ne gindim la dragoste 
și încrederi, la întrajutorare, la 
căldură și. sinceritate. De obser
vat că aici nu au ce căuta com
promisuri, păi de mijloc. Un soț 
nu poate fi respectuos, tandru 
ori cinstit cu celălalt numai din 
cînd în cînd. Comportamentul 
moral nu cunoaște pauzele care 
i! pot submina chiar valoarea 
umană.

Mai trebuie observat șl faptul 
că marea, adevărata fericire con
jugală nu se apără ..cu sâbii

și cu reprezentanți ai unor 
reviste de cultură din țară, 
care vor citi, alături de autori 
locali, din creațiile lor.

Noi construcții 
în Cartierul 
tineretului 
din Pitești

în municipiul. Pitești a avut. 
loc recent ședința de consli-' 
tuire a unei noi asociații de 
locatari. Este vorba de aso
ciația locatarilor căminului 
pentru tlneVii care lucrează 
în cadrul întreprinderii jâr 
dețene de industrie locală 
Argeș — cămin dat recent in 
folosință.

Nbul cămin are o capațr- 
tate de 304 locuri, se află -in 

de-oțel". cum pretinde textul 
uni^i cîntțc și nici nu consta in 
ceVa neștitit și. miraculos, venit 
de undeva ca să ne facă viața 
mirtunată. ci ,ft.4n însăși viața 
noastră, în măruntele fapte co
tidiene. Și aici trebuie răspun
dere pentru actele proprii,? pen
tru cum te comporți, cu celălalt. 
Se folosdșț» o formulă cașe a- 
t<iWă eșecul său măcar plictisul 
cuplului' farhinaiy ..nu-mi; mâi 
corespunde". S-a ivit ceva și 
pașii unuia dintre soți șovăie, nu 
se mai pot (.irie de ai celuilalt 
care constată faptul și se crede 
îndreptățit să se descotorosească 
de tovarășul de druîn rămas în 
urmă. Oricum, răspunderea nu 
a funcționat. Iar d&.că asemenea 
impasuri stăvilesc drumul Unor 
tinere familii este cu atît mai 
de neconceput fiind vorba de 
generația formată în timpurile 
noastre noi. educată în spiritul 
egalității, al dreptului în demni
tate. al resnectului față de con
diția umană.

Răspunderea tinerilor la în
ceput de drum — dar și pe tot 
parcursul său. de-a lungul căs
niciei — dobîndește un înțeles 
plenar dacă o raportăm la „în
deplinirea rolului ce revine fa- .. 
miliei in creșterea și educarea 
copiilor, în dezvoltarea continuă • 
a națiunii noastre socialiste". A- 
ceste prevederi din Codul eticii 
și echității'socialiste, că și opi
niile care identifică grupul fa
milial cu ..cea dinții școală" de 
formare a viitorului cetățean 
patriot găsesc în mintea și su
fletul fiecărui, tînăr rezonanțe 
puternice. E încă aproape de el 
tot ce a trăit în căminul .părin
tesc și simte cum intenționat, 
sau fără voie duce în noua fa
milie atitudini, compbftamehte'' 
preluate de la părinți. Știe că; 
iși va. influența, la rindul lui, 
copiii.’ Ceea ce știe rhar puțin1 
și tocmai, de- aceea trebuie să î 
se spună, cu tărie, convingător 
— este că începi să te pregătești 
a fi un bun părinte educator cu 
mult înainte de a veni copiii, 
poate chiar' începînd cu actul 
responsabil al alegerii' viitorului* *-  
sof.

_ Iată, deci, că acea mare feri
cire la care avem cu toții drep
tul e .îiT noi, nu e o minune că
zută din cer ; stă in puterea 
noastră să o aducem în univer
sul vieții de familie care 
numai prin noi poate fi minu
nat. Este necesară. însă, o ne
contenită pregătire — morală, 
profesională, culturală — in mă
sură sâ racordez*  viața de fa
milie la exigențele societății de 
a căror satisfacere depinde via
bilitatea ei. împlinirea funcțiilor 
sociale cu care este investită.

zona platformei industriale 
de nord a orașului, în apro
pierea căminelor întreprinde
rii textile, a Fabricii de stofe 
„Argeșana" și al Trustului de 
construcții Argeș. Se inte
grează în Cartierul tineretu
lui — cum este denumit 
cvartalul ce a început să se 
prefigureze.

In vecinătatea căminelor a- 
mintite s-au turnat fundații
le unui nou -Jiloc pentru ti
nerii de la C.Ă.T.C. Pățești.

ALEXANORU n
ORAGOMIR

Secerișul
stufului în Deltă

De curînd, pe întinsurile 
Deltei a început secerișul de 
iarnă al. stufului. încă din 
start, la cele 3 unități de ex
ploatare a stufului Pardina. 
Sulina și Rusca s-a înregis
trat un înalt ritm de muncă. 
După cum ne spunea ingine
rul Vasile Stănucă, directorul 
centralei industriale „Delta 
Dunării‘f . din Tfulcea,: în ac
tuala campanie se vor recol
ta cu ajutorul celor 23 de 
cOlpane mecanizate circa 
60 000 tone stuf. Pînă acum, 
fplosindu-șe atît recoltoarele 
clasice cit și agregatele pe 
pneuri, de joasă presiune, 
creație a colectivelor de mun
că din cadrul Centralei, s-au 
recoltat peste 10 000 tone stuf.

POMPILIU COMȘA
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII DEMOCRATICE SAO TOME Șl PRINCIPE

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe președinte, 
Tovarășă Amelia Costa, 
Stimați tovarăși și' prieten^,
Este o deosebită plăcere 

pentru mine și pentru tovarășa 
mea să vă adresăm dum
neavoastră, tovarășă președin
te, și tovarășă Amelia da 
Costa, un salut prietenesc și 
să vă urăm bun venit în 
România și să vă simțiți cît 
mai bine.

Sînt bucuros că vom avea 
posibilitatea să continuăm 
convorbirile pe care le-am 
avut la începutul acestui an. 
acum cînd- țara dumneavoas
tră și-a cîștigat pe deplin in
dependența și a trecut la dez
voltarea sa economico-socială.

Aș dori să folosesc și acest 
prilej pentru a vă adresă dum
neavoastră și întregului popor 
din Republica Democratică 
Sao Tome și Principe cele mai 
calde felicitări și urări de 
succes pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente, a 
făuririi unei vieți noi. în aces
te condiții, fără nici o îndoia
lă, că, în cursul convorbirilor 
noastre vom identifica împreu
nă posibilități de dezvoltare a 
colaborării economice, tehni- 
co-științifice și culturale între 
țările și popoarele noastre — 
ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor ambelor popoare, 
cît și cauzei generale a progre
sului și păcii în lume.

Veți avea, și de data aceasta, 
posibilitatea să cunoașteți une
le din realizările poporului ro
mân pe calea dezvoltării sale 
economico-sociale, a făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Cu atît mai

Pe aeroportul internațional Otopenl

mult cu cît, în aceste zile, po
porul nostru — care a realizat 
înainte de termen planul cinci
nal — încheie cu succes q ac
tivitate de cinci ani și se pre
gătește pentru a trece la în
făptuirea programului elabo
rat de Congresul al Xl-lea al 
partidului.

în cursul convorbirilor vom 
face, de asemenea, un schimb 
de păreri asupra problemelor 
internaționale care preocupă 
astăzi omenirea. în lume, după 
cum se știe, au loc mari 
schimbări; însăși victoria po
porului din Sao Tome și Prin
cipe, ca și victoriile celorlalte 
popoare din Africa, care și-au 
dobîndit în acest an indepen-' 
dența deplină,-sînt o dovadă 
elocventă a acestor profunde 
schimbări ce se produc astăzi 
în lume, a faptului că po- 
pparele își afirmă cu tot mai 
multă putere hotărîrea de a 
pune capăt politicii imperia
liste și colonialiste, de a de
veni pe deplin stăpîne pe bo
gățiile1 lor naționale, pe desti
nele proprii, de a-și făuri o 
viață nouă, corespunzător nă
zuințelor lor, fără nici un 
amestec din afară.

Sînt, desigur, încă multe 
probleme de soluționat. Prin
tre acestea sînt și cele legate 
de lichidarea subdezvoltării, 
de făurirea noii ordini econo
mice internaționale. Țările 
noastră sînt deopotrivă intere
sate în promovarea unei poli
tici noi care să asigure trium
ful unor relații de deplină e- 
galitate, de respect al indepen
denței și suveranității națio
nale.

în Europa sîntem preocu
pați să înfăptuim în viață do

cumentele privind securitatea 
europeană, adoptate la Hel
sinki.

Omenirea este preocupată 
de înfăptuirea dezarmării, de 
soluționarea problemelor liti
gioase dintre state pe calea 
tratativelor, de a face totul ca 
minunatele cuceriri ale știin
ței, ale cunoașterii umane să 
fie puse nu în serviciul politi
cii de înarmare și de domina
ție, ci în serviciul asigurării 
independenței, bunăstării și 
fericirii popoarelor.

România, care prin întreaga 
sa politică acționează ferm 
pentru afirmarea noilor prin- , 
cipii democratice în viața in
ternațională, este hotărî ta să 
dezvolte larg relațiile de cola
borare cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, 
considerînd că, în actualele 
condiții internaționale, numai 
pe această cale se poate asi
gura cu adevărat triumful 
cauzei păcii și colaborării în 
lume.

Avînd convingerea că’ffoua*  
vizită a dumneavoastră în 
România va contribui la dez
voltarea puternică a relațiilor 
dintre țările noastre — atît pe 
plan bilateral, cît și pe plan 
internațional — doresc să 
toastez și să urez poporului 
prieten din Sao Torrie și Prin
cipe cele mai mari succese pe 
calea dezvoltării sale econo
mice sociale independente ;

velionului în patru modele. 
reprezentînd cele mai noi și 
reușite creații în materie. 
Priviți și aceste modele de 
pardesie de damă, din stofă 
de lină in amestec. Alura ti
nerească — in carouri și 
dungi, cambrate, evazate, eu 
platcă și buzunare oblice — 
face să fie preferate cu prio
ritate de către fete. în gene
ral, tineretul soliciți modele 
gen sport. Magazinul nos
tru oferă asemenea articole.

Să ridicăm acest pahar în 
sănătatea tovarășului Manuel 
Pinto da Costa, a tovarășei 
Amelia da Costa !

în sănătatea tuturor priete
nilor și tovarășilor din Sao 
Tome și Principe ;

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ;

Pentru dezvoltarea puter
nică a relațiilor dintre Româ
nia și Republica Democratică 
Sao Tome și Principe ;

Pentru pace și colaborare 
internațională .’ (Aplauze)

Toastul președintelui 
Manuel Pinto da Costa

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Tovarăși,
Pentru noi este o mare plă

cere să ne aflăm aici, în 
România, pentru că știm că 
sîntem intre prieteni. Dacă 
vizita noastră în România este 
prima pe care o întreprindem 
în afara continentului african, 
facem această vizită pentru â 
manifesta mulțumirea noastră 
față de contribuția pe care ță
rile socialiste au adus-o cau
zei noastre și, înainte de toate, 
pentru a exprima în mod deo
sebit gratitudinea noastră față 
de poporul român, Partidul 

.Comunist'' J^omân, fâț& de gu- 
’vern,.^\ penftu ajutdfttl care 
‘neCâ fqst' acordat îrî timpul 
îndelungatei noastre lupte îm
potriva dominației coloniale 
portugheze. .

în ziua . de 12, iulie noi am 
reușit să cucerim independen
ța. încă n-âm avut -ocazia să 
sărbătorim această indepen
dență împreună cu poporul 
român. Noi dorim să profităm 
de vizita noastră pentru a 
sărbători împreună această 
mare victorie pe care noi nu 
o considerăm numai a noastră, 
dar și a poporului român. Vi
zita pe care o facem în Româ
nia are câ obiectiv nu numai 
de a adresa mulțumiri poporu
lui, guvernului și Partidului 
Comunist Român, dar și de a 
contribui la strîngerea și mai 
puternică a prieteniei și soli
darității care au existat din
totdeauna între Partidul Co
munist Român și Mișcarea de 
Eliberare din Sao Tome și 
Principe.

Noi știm că odată cu înde-

pendența noastra am reușit, 
intr-adevăr, să cucerim o mare 
victorie. Am reușit să cîștigăm 
independența noastră politică ; 
dar sîntem, de asemenea, con- 
știenți de faptul că etapa pe 
care o avem în față de parcurs 
este destul de grea. Nu-i de 
ajuns să cucerești indepen
dența politică ; este necesar ca 
pe baza ei să construim, să 
realizăm aspirațiile pentru 
care poporul nostru a luptat 
dintotdeauna angajat pe calea 
eliberării sale.

Sîntem convinși că, așa cum 
s-a întîmplat și în prima etapă, 
aceea a luptei politice, cînd 
România a fost întotdeauna 
alături de noi, aducîndu-și con
tribuția la obținerea victoriei, 
și în cea de-a doua etapă vom 
avea în continuare de partea 
noastră România în lupta pe 
care o ducem noi, cei din Sao 
Tome și Principe. Aceasta este 
lupta noastră, dar și a Româ
niei, a întregii omeniri progre
siste.

Sîntem convinși că în cadrul 
convorbirilor pe care le vom 
avea cu reprezentanții Româ
niei ne vom cunoaște mai 
bine, că numai cunoscîndu-ne 
reciproc problemele noastre 
vom crea condiții pentru a a- 
dopta în comun măsuri, pen
tru a găsi soluții viabile.

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

ocazie pentru a mulțumi încă 
o dată poporului român pen
tru primirea călduroasă rezer
vată delegației noastre, pentru 
a toasta :

în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarășă Elena Ceaușescu !

Pentru întărirea cooperării 
și colaborării între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Democratică Sao Tomâ 
și Principe ;

Pentru ca popoarele din în
treaga lume să-și poată înfăp
tui idealurile lor. (Aplauze)
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0 unitate a tineretului—o
,.Confecția", magazinul de prezentare și desfacere al Cen

tralei confecțiilor, mai pâstreazâ incâ atmosfera festivității 
prilejuite de împlinirea a douâ decenii de activitate.

Care sînt, în general, noutățile momentului actual — pen
tru câ succesiunea lor este intr-un continuu flux - și preocu
pările colectivului de aici pentru perioada atit de solicitată 
din preajma Anului Nou ? Un prim răspuns l-am primit de 
la tovarășul Mihai Crișu, șeful unității.

de pil-

— în primul rind, aș dori 
să remarcați restructurarea 
modului de expunere a măr
furilor și dotarea cu mobili
er nou. Urmarea : expunerea 
deschisă cu alegere liberă.

— Și... ce putem alege ?
— Cel puțin 20 de produse 

noi din cele mai modeme 
modele din materiale de ca
litate superioară.

— Pentru bărbați, 
dă ?

— Aceste costume 
foarte solicitate. Sau __  .
linie sport precum și multe 
altele adecvate sezonului, în 
culori mai închise.

— Și mai ales pentru 
velion, de bună seamă...

— întocmai. V-aș da exem
plu cîteva articole pentru fe
mei. Chiar ieri am primit 
rochii pentru sărbătoarea re

de cașa 
cele cu

re-

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român din 16 decembrie 1975 cu privire 
la politica externă a partidului și statului nostru

(Urmare din pag, l) 

dului aprobă in mod unanim do
cumentul referitor la : „Poziția 
României cu privire la îmbună
tățirea și democratizarea activi
tății Organizației Națiunilor Uni
te, la întărirea rolului său in re
alizarea colaborării între toate 
statele, fără deosebire de orin 
duire socială, a unei lumi m&i 
bune și mai drepte, a unei păci 
trainice".

Plenara apreciază că, abordînd 
probleme de deosebită însemnă
tate și actualitate, acest docu
ment propune soluții realiste 
pentru ca activitatea, structura 
organizatorică, metodele și stilul 
de muncă ale Organizației Na
țiunilor Unite să reflecte mai 
corespunzător noile realități al<*  
lumii contemporane, cerințele 
participării pe bază de egalitate 
a tuturor statelor la rezolvarea 
problemelor care confruntă O; 
menirea, să ofere un cadru co
respunzător și eficient de solu*  
ționare a acestora pe baze de 
mocratice, să asigure promovarea 
unei politici noi in viața inter
națională.

Plenara hotărăște ca România 
să acționeze în continuare pen 
tru a-și aduce contribuția la 
creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite și a altor orga
nisme internaționale ale acesteia,

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit un mesaj de răspuns din 
partea lui FRANCISCO MO
RALES BERMUDEZ, președin
tele Republicii Peru, în care 
șeful statului peruan și-a expri
mat satisfacția pentru dezvolta
rea legăturilor de prietenie și a 
colaborării dintre România și 
Peru. Referindu-se la importan
ța vizitei făcute de președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Peru, Francisco

MANIFESTARE

CULTURALA
Marți după-amiază. la Casa 

de cultură a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră- 

a fost organizată o 
'cu ocazia 

Republicii
inătatea, 
manifestare culturală 
Zilei naționale a 
Populare Bangladesh.

Cu acest prilej, ziaristul 
Nicolae Călina a prezentat as
pecte ale istoriei și 
actuale a Republicii 
Bangladesh.

Au participat loan 
cretar general al __ „____ ,
Stanciu Stoian, secretar general 
al Ligii de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură,, un numeros pu
blic.

Au fost de față C.M. Murshed, 
însărcinat cu afaceri a.i.' al Re-

dezvoltării
Populare

Bot ar, se- 
I.R.R.C.S.,

Astăzi, la Glasgow

întiinirea

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

șah Ciociltea—campion

de fotbal 
România - Scotia

• Pe stadionul „Hampden 
Park" din Glasgow se va desfă
șura astăzi întiinirea dintre se
lecționatele Scoției și României, 
ultimul meci din cadrul grupei 
a patra a campionatului euro
pean de fotbal.

Antrenorii celor două echipe 
au anunțat că intenționează să 
înceapă partida cu următoarele 
formații : România : Ioniță. — 
Cheran, Sătmăreanu II, G. San
du, Anghelini. Romilă, Boloni, 
Dinu, Lucescu. Dudu Georgescu. 
Iordănescu ; Scoția : Cruick- 
shank, — Brownlie, McGrain, 
Jackson, Buchan, Rioch, Hart
ford, Gemmill, Dalglish, Gray, 
Lorimer.

Secvențe intr-un

mare magazin
de confecții

să participe activ, împreună cu 
alte state, la perfecționarea ac
tivității Organizației Națiunilor 
Unite în conformitate cu marile 
sarcini care stau în fața aceste’ 
organizații, cu schimbările și 
mutațiile care au Ioc pe plan 
mondial.

7. Plenara exprimă acordul 
său deplin față de activitatea 
desfășurată de partidul nostru 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidari
tate cu partidele comuniste și 
muncitorești, de lărgire a rapor 
turilor cu partidele socialiste, 
social-democratice, cu partidele 
de guvernămint, cu mișcările de 
eliberare națională, activitatea 
consacrată întăririi unității tu
turor forțelor revoluționare, pro
gresiste, democratice, a întregu
lui front antiimperialist.

Plenara aprobă activitatea des*  
fășurată de Comitetul Politic 
Executiv în cadrul acțiunilor do 
pregătire a Conferinței partide
lor comuniste și muncitorești din 
Europa. Reafirmînd poziția ex
primată de Congresul al Xl-lea, 
Plenara subliniază necesitatea ca 
Partidul Comunist Român să ac
ționeze ea această conferință să 
ducă la realizarea unei unități 
de tip nou, bazată pe indepen
dența și dreptul fiecărui partid 
de a-și elabora de-sine-stătător 
linia politică proprie, să ducă la

MESAJ

CRONICA DE
ÎNTRECERE

Morales Bermudez a subliniat 
ferma convingere că relațiile de 
cooperare dintre România și 
peru vor continuă să se multi
plice, avînd la bază faptul că 
cele două țări sint animate de 
scopuri identice — de realizarea 
progresului și bunăstării po
poarelor lor, în cadi'ul unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale, în care să fie res
pectate drepturile tuturor na
țiunilor. într-o lume a păcii și 
progresului.

publicii Populare Bangladesh în 
țara noastră, și membri ai am
basadei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Populare Bangladesh, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al acestei țări la București, 
C. M. Murshed. a rostit marți o 
cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

CRONICA
U. T. C.

Marți dimineața s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Praga, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist condusă 
de tovarășul Radu Enache, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care a luat parte la lucrările 
Reuniunii Comitetului Exe
cutiv al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

a cîștigat o par- 
în fața colegului 
Ghițescu. Aceste 
au hotărît soar- 
concurs. în mo- 

cîștigat la

SINAIA (prin telefon).
Cu o rundă înainte de sfîrși- 

tul finalei. Victor Ciociltea și-a 
asigurat titlul de campion al ță
rii, după ce a reușit să salveze 
o întreruptă dificilă cu Ungu- 
reanu și apoi 
tidă decisivă 
său de club, 
două întâlniri 
ta întregului 
mentul în care a . _ 
Ghițescu, Ciociltea s-a distan
țat la 2 puncte față de urmă
ritorii săi, avantaj, practic, ire
cuperabil. După ce a remizat cu 
Ciociltea. Ungureanu a suferit 
un șoc de concurs și acest lu
cru s-a văzut în evoluția sa ul
terioară. Maestrul din Timișoara 
a avut o slăbire sensibilă a com
bativității in următoarele 2 
runde, realizînd numai V2 de 
punct...

Interesul pentru ultimele în- 
tilniri a scăzut și am asistat la 
o adevărată ploaie de remize. în 
fiecare rundă spectatorii au fost 
martori la 5—7 întilniri termi-

unitate model

de pre- 
articole-

zile ma-

Putem spune că magazinul 
Confecția" a devenit o 

unitate a tineretului. Ceea 
ce ne obligă și mai mult in 
a îmbunătăți modul ' 
zentare civilizată a 
lor.

Viiitind in aceste 
gazinele de confecții din Ca
pitală și din țară, precum și 
noile magazine universale din 
centrele de județ (ziarul no
stru a indicat in numerele 
anterioare adresa lor), remar
căm marea afluență a ti
nerilor cumpărători, stră
dania responsabililor comer
ciali. a vinzătorilor de a răs
punde acestei solicitări deo
sebite. Răspunsul îl dă însăși 
marea abundentă de articole, 
în sortimente și modele nu
meroase. creații reușite, in 
ton cu moda ,.la zi", in mă
suri și culori care satisfac 
toate gusturile.

Este un merit al Ministe
rului Comerțului Interior de 
a fi organizat mai operativ 
sistemul aprovizionării ma
gazinelor sale, datorită rela
țiilor mai strînse cu Unitățile 
producătoare. (V. Răvescu) 

dezvoltarea colaborării și solida
rității între partidele și forțele 
revoluționare, muncitorești de 
mocratice, progresiste și antiim*  
perialiste.

★
Plenara Comitetului Central 

exprimă hotărîrea partidului și 
statului nostru de a milita în 
continuare cu aceeași consec
vență pentru transpunerea iu 
viață a principiilor și orientări
lor stabilite de Congresul al 
Xl-lea al partidului în domeniul 
pAiiticii externe și activității in
ternaționale, consacrate promo - 
varii intereselor poporului ro
mân, ale cauzei păcii, democra
ției și socialismului.

Acționînd pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, Partidul 
Comunist Român, Republica So
cialistă România își vor aduce, 
totodată, contribuția activă ia 
promovarea și afirmarea în viața 
internațională a unor norme și 
principii democratice de relații 
între state, la edificarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, la rezolvarea, în 
conformitate cu interesele po
poarelor. a problemelor majore 
ale vieții contemporane, la tri
umful cauzei păcii, libertății, 
independenței naționale și socia
lismului.

• PE MAREA PLATFORMA 
CHIMICA „AZOMUREȘ" din Tg. 
Mureș a fost consemnat in aces
te zile un nou și important sucr 
ces. Este vorba despre intrarea 
în funcțiune la întreaga capaci
tate a fabricii de amoniac nr. 3 
din cadrul complexului „Azot 
5“, complex care realizează peste 
o treime din întreaga producție 
a combinatului mureșean.

Amoniac 3 — prima din cele 
patru mari fabrici intrate în 
funcțiune în acest an — a atins 
parametrii proiectați cu 6 luni 
înainte de termenul prevăzut, 
fapt ce se va materializa în pro
ducerea suplimentară a circa 
20 000 tone amoniac, suficient 
pentru obținerea unei cantități 
de îngrășăminte cu care sc pot 
fertiliza peste 120 000 hectare de 
teren agricol.
• NUMĂRUL COLECTIVELOR 

DIN JUDEȚELE PRAHOVA, 
DÎMBOVIȚA ȘI BUZĂU, care 
au îndeplinit sarcinile de plan și 
angajamentele pe anul în curs, 
depășește 50. Numai sporul de 
producție ce va fi obținut de 
aceste unități pînă Ia sfîrșitul 
anului întrece un sfert de mi
liard lei.
• TOATE COLECTIVELE DIN 

INDUSTRIA MUNICIPIULUI 
TURDA au depășit sarcinile pre
văzute pentru anul în curs cu 
59.3 milioane k producția glo
bală. cu 19.1 milioane lei la pro
ducția marfă și cu peste 500 mii 
lei valută la export. Peste 91 la 
sută din sporul de producție a 
fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii.

Este un procentaj cam mare de 
remize, neîntîlnit in ultimele 
5—6 ediții ale campionatelor 
naționale. înaintea ultimei run
de. clasamentul se prezintă ast
fel: I Ciociltea — 12,5: II Par- 
toș — 10,5: III—IV Radovici, 
Ungureanu, Ghițescu, Pavlov — 
10 etc.

Reamintim că primii 8 clasați 
obțin, automat. dreptul de a 
participa anul viitor in turneul 
final al campionatului national.

FLORIN GHEORGHIU

• Turneul internațional de 
hochei pe gheață pentru „Cupa 
30 Decembrie", desfășurat la 
Miercurea Ciuc,‘ a fost cîștigat, 
de echipa VZKG Ostrava, care 
activează în prima ligă a cam
pionatului Cehoslovaciei. Locul 
doi a fost ocupat în rriod sur
prinzător de formația Sport 
Club Miercurea Ciuc învingătoa
re cu 5—4 (2—0, 2—1, 1—3) în 
jocul cu Dinamo București. Pe 
locul patru s-a clasat echipa de 
tineret a clubului praghez Sla
via.

® Desfășurată la Leipzig, în- 
tîlnirea internațională amicală 
de gimnastică dintre echipele 
de juniori ale R.D. Germane și 
României s-a încheiat cu scorul 
de 272,15—266,80 puncte în fa
voarea gazdelor.

La individual compus, pe pri
mul loc s-a clasat Gunter 
Kopsch (R.D. Germană) — 55,65 
puncte, urmat de Kurt Szilier 
(România) — 55,15 puncte.

în concursul pe aparate s-a 
evidențiat in mod special gim
nastul român Kurt Szilier, care 
a obținut trei victorii : la para
lele — 18,550 puncte, la cal cu 
minere — 18,550 puncte și la sol 
— 18.400 puncte.

• întrunită la Accra, Uniunea 
africană de box l-a desemnai 
pc pugilistui ganei David Kotey 
drept cel mai bun boxer din 
Africa pe anul 1975.

După cum se știe, DSvid 
Kotey este deținătorul titlului 
de campion mondial la catego
ria pană. Pe locurile următoare 
la egalitate, au fost clasați Odd 
Makhloudi (Algeria) si 
Robinson (Coasta de Fildeș), 
campioni ai Africii la cate-w 1- 
le ușoara și, respectiv, mijlocie.
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mțîunili mm. Plenara Adunării Generale Delegația P. C. R. la primul congres

a adoptat rezoluția privind al P. C. din Cuba a sosit la Havana

sporirea rolului 0. N. U. în viața internațională
Reeditând votul din Comitetul pentru problemele juridice, ple

nara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, prin consens, una 
dintre cele mai importante rezoluții ale actualei sesiuni vizînd 
îmbunătățirea Cartei O.N.U. și creșterea rolului Națiunilor Unite 
în viața politică și economică internațională.

Acest document, prezentat de 
România și Filipine, împreună 
cu alte 26 de state membre, ăre 
drept obiectiv principal continu
area și aprofundarea procesu
lui de identificare a celor mai 
eficiente căi și mijloace pentru 
îmbunătățirea și democratizarea 
activității organizației. pentru 
ridicarea sa la înălțimea res
ponsabilităților majore care îi 
revin în cimpul vast al rapor
turilor internaționale, potrivit 
speranțelor de pace și progres 
pe care le-au învestit în ea po
poarele lumii.

După ce reamintește docu
mentele adoptate de Adunarea 
Generală în perioada 1955—1974 
referitoare la Carta O.N.U. și la 
ereșterea rolului Organizației în 
viața internațională. rezoluția 
subliniază că Adunarea Gene
rală. examinind raportul comite
tului ad-hoc pentru Carta O.N.U. 
și punctul intitulat „Creșterea 
rolului O.N.U. în menținerea și 
consolidarea păcii și securității 
internaționale. în dezvoltarea 
cooperării între toate națiunile 
ți în promovarea normelor 
dreptului internațional în rela
țiile dintre state" și considerînd 
că observațiile, propunerile și 
sugestiile prezentate Comitetu
lui ad-hoc necesită o examinare 
mai aprofundată și în același 
timp, reafirmînd sprijinul său 
pentru scopurile și principiile 
enunțate în Cartă. hotărăște :

Comitetul ad-hoc, înființat în 
baza rezoluției numărul 3 349 din 
17 decembrie 1974, să fie 
reconvocat în calitate de Co
mitet special pentru Caria 
Națiunilor Unite și pentru 
creșterea rolului Organiza
ției și să-și continue lucră
rile pentru îndeplinirea urmă
toarelor sarcipi care îi sînt 
încredințate ; să examineze în 
detaliu observațiile primite de Ta 
guverne cuprinzînd sugestiile 
și propunerile privind Carta Or
ganizației Națiunilor Unite și 
creșterea rolului Organizației în 
domeniile menționate ; să exa
mineze orice a^e propuneri 
concrete pe care, guvernele ar 
putea să le prezinte în vederea 
creșterii capacității O.N.U. de 
a-și realiza scopurile : să enu
mere propunerile care au fost 
făcute în comitet și să identi
fice pe cele care au suscitat un 
interes special.

Adunarea Generală cere, de 
asemenea, comitetului să exa-

mineze propunerile prezentate 
sau care vor fi prezentate, cu 
scopul de a acorda prioritate 
discutării acelor domenii asu
pra cărora este posibilă reali
zarea unui acord general și de
cide să lărgească comitetul, ast
fel incit acesta să includă urmă
toarele state : România, Bar
bados, Belgia. Egipt și Irak. Tot
odată. Adunarea Generală in
vită guvernele să continue pre
zentarea sau aducerea la zi a 
observațiilor și propunerilor lor 
și cere secretarului general să 
pregătească, spre a fi folosit de 
comitet, un studiu în care să 
fie prezentate in mod analitic 
părerile exprimate de guverne 
în ce privește diferitele aspecte 
ale funcționării Națiunilor U- 
nite, inclusiv cele vizînd în mod 
deosebit Carta, și de asemenea, 
să acorde comitetului tot ajuto
rul necesar.

In încheierea rezoluției, se cere 
Comitetului Special pentru Car
ta Națiunilor Unite și creșterea 
rolului Organizației să prezinte 
un raport asupra lucrărilor sale 
celei de-a XXXI-a sesiuni a A- 
dunării Generale.

Marți a sosit la Havana dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care va 
participa la lucrările primului 
Congres al Partidului Comunist 
din Cuba.

La sosire, pe aeroportul inter
național Jose Marti din capita
la cubaneză, delegația P.C.R. a 
fost intîmpinată de Carlos Ra-

faei Rodriguez, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba, viceprim-ministru al gu
vernului revoluționar, Antonio 
Enrique Lusson, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba, ministrul 
transporturilor, de activiști ai 
C.C. al P.C. din Cuba, Hum
berto Castello Aldanas, amba
sadorul Cubei la București.

Au fost prezenți Petre Iones- 
cu, ambasadorul țării noastre la 
Havana și membrii ambasadei.

Republicii Socialiste România, R.P. Ungare și U.R.S.S.

DEZBATERILE DIN COMITETUL 
POLITIC SPECIAL

Luînd în dezbatere un raport 
al Comitetului Politic special, 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat un număr de patru re
zoluții prin care cere Israelului 
să înceteze imediat politica 
anexionistă și de colonizare a 
teritoriilor arabe ocupate în 
războiul din 1967 și reafirmă că 
toate măsurile luate pentru mo
dificare^ caracterului fizic, a 
compoziției demografice, struc
turii instituționale sau statutu
lui acestor teritorii sînt nule și 
neavenite.

De asemenea. Adunarea Ge
nerală reafirmă aplicabilitatea 
la toate teritoriile arabe aflate 
sub ocupația trupelor israelie- 
ne a Convenției de Ia Geneva 
privind protejarea populației 
civile în timp de război. Prin 
rezoluțiile adoptate se cere Co
mitetului special pentru inves
tigarea practicilor Israelului ca
re afectează drepturile omului 
în teritoriile ocupate să-și con
tinue activitatea și să întreprin
dă un studiu pentru evaluarea 
naturii și amplorii distrugeri
lor provocate orașului sirian 
Kuneitra de trupele israeliene 
de ocupație.

Conferința asupra cooperării 

economice internaționale

Se impune stabilirea unui sistem 
de relații mai echitabile între țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvoltare

La Paris au început marți lucrările Conferinței asupra coope
rării economice internaționale, la care participă reprezentanții a 
18 state în curs de dezvoltare din Africa, Asia, America Latină, 
Iugoslavia, șapte state occidentale industrializate, și o delegație 
reprezentând țările Pieței comune. Participă, de asemenea, obser
vatori din partea unor organisme internaționale.

în cadrul discursului inaugu
rai. șeful statului francez. Valery 
Giscard d'Estaing, a declarat că 
reuniunea este chemată să pro
moveze spiritul rațional și justi
ția în funcționarea economiei 
mondiale, ceea ce presupune 
căutarea unor condiții economice 
mai ordonate și adoptarea unei 
atitudini mai realiste și mai în
drăznețe față de problemele ță
rilor în curs de dezvoltare. în 
special față de cele mai defa
vorizate. Președintele Franței a 
declarat. în continuare, că reu
niunea prilejuiește examinarea 
unor probleme economice care 
au căpătat dimensiuni mondiale, 
cum ar fi energia, materiile pri
me, ajutorul pentru dezvoltare. 
El a afirmat, totodată, că actua
la criză economică a afectat în 
foarte mare măsură acele țări 
în curs de dezvoltare cu resurse 
naturale mai reduse, ceea ce 
presupune o reconsiderare a pro
blemei asistenței în așa fel îneît 
ajutorul pentru dezvoltare să 
devină o parte componentă a 
unei noi ordini economice in
ternaționale.

Luînd cuvîntul. Manuel Perez 
Guerrero, ministrul relațiilor e- 
conomice internaționale al Vene- 
zuelei, copreședinte al conferin
ței, a declarat că reuniunea a- 
bordează probleme economice 
care interesează în mod vital ță
rile lumii întregi. Totodată, mi
nistrul venezuelean și-a expri
mat regretul că la această con
ferință țările „lumii a treia" 
sînt insuficient reprezentate. în 
intervenția sa, Guerrero a arătat, 
de asemenea, că trebuie să se 
acționeze în vederea creării unei 
noi ordini economice internațio
nale.

Ministrul de externe al Cana
dei, Allan McEachen, de aseme
nea copreședinte al conferinței, 
a declarat că reuniunea repre
zintă începutul unui dialog de o 
importanță crucială, care vizează 
stabilirea unei cooperări econo
mice pe baze mai solide și care 
să permită tuturor țârilor să pri
vească viitorul eu încredere.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim a arătat, în dis
cursul său, că Națiunile Unite 
sînt gata să dea tot concursul 
pentru reușita dialogului început 
între țările sărace și țările bo
gate.

într-un comentariu în legătură 
cu reuniunea de la Paris, agen
ția France Presse relevă, între 
altele că un dificil dialog a 
demarat marți dimineața în ca-

pitala Franței între reprezentanți 
ai unor țări dezvoltate și ai lu
mii în curs de dezvoltare.

Tn concepția țărilor în curs de 
dezvoltare, această conferință are 
menirea să definească mijloa
cele susceptibile să ducă la in
staurarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, la un nou sis
tem de relații mult mai echita
bile între țările bogate și țările 
sărace.

Acest dialog, consideră, pe de 
altă parte, agenția France Pres
se, se înscrie ca respingere a 
sistemului occidental, ale cărei 
concepții pe planul economiei, 
sint fondate pe legile pieței, fa
vorabile mai ales țărilor deja 
îmbogățite. în timp ce țările „lu
mii a treia" reclamă un alt sis
tem.

în zilele de 15 și 16 decem
brie 1975 a avut loc la Moscova 
consfătuirea miniștrilor afaceri
lor externe ai Republicii Popu
lare Bulgaria. Republicii Socia
liste Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii 
Populare Polone, Republicii So
cialiste România, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La consfătuire au participat î 
din partea R.P. Bulgaria — mi
nistrul afacerilor externe, P. 
Mladenov ; din partea R.S. Ce
hoslovace — ministrul afacerilor 
externe, B. Chnoupek ; din par
tea R.D. Germane — ministrul 
afacerilor externe. O. Fischer ; 
din partea R.P. Polone — mi
nistrul afacerilor externe, S. 
Olszowski : din partea Republi
cii Socialiste România — minis
trul afaceri’or externe, George 
Macovescu ; din partea R.P. Un
gare — ministrul afacerilor ex
terne. F. Puja ; din partea 
U.R.S.S. — ministrul afacerilor 
externe, A.A. Gromîko.

1. Participanții la consfătuire 
au făcut un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme actua
le ale dezvoltării situației in
ternaționale, inclusiv ale situa
ției in Europa.

2. Miniștrii afacerilor externe 
și-au exprimat satisfacția pentru 
faptul că, cu toată complexita
tea și contradicțiile situației lu
mii contemporane, trăsătura do
minantă a acesteia a devenit 
dezvoltarea unor relații pașnice 
și de prietenie între state. în
temeiate pe egalitatea în drep
turi. lărgirea cooperării reciproc 
avantajoase, consolidarea cursu
lui destinderii.

Acesta este, într-o măsură 
considerabilă, rezultatul politicii 
dinamice și consecvente desfă
șurate de țările socialiste, care 
găsește un ecou și un sprijin 
tot mai larg în rîndul tuturor 
forțelor progresiste și iubitoare 
de pace din lume.

3. In cadrul schimbului de pă
reri cu privire la situația pe 
continentul european, din punc
tul de vedere al rezultatelor 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, a fost 
subliniată necesitatea avansării 
în continuare pe calea definită 
și convenită în comun de cele 
33 de state europene, S.U.A. și 
Canada.

Aceasta necesită aplicarea de
plină în viață, de către toate 
statele participante la conferin
ța general-europeană, în relații
le fiecăruia cu celălalt, a prin
cipiilor și angajamentelor ela
borate, așa cum sînt ele fixate 
în Actul final semnat la cel mai 
înalt nivel la Helsinki, și adop
tarea de măsuri efective, care să 
dea întăririi securității și dez
voltării cooperării pe continen
tul european un conținut ma-

terial din ce in ce mai concret 
și să promoveze cursul destin
derii.

Statele socialiste reprezentate 
la întilnirea de la Moscova vor 
continua să acționeze în această 
direcție și consideră că celelalte 
state participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa vor acționa în același 
fel.

4. Tn lumina evenimentelor 
din ultimul timp, a fost discu
tată situația din Orientul Apro
piat, care continuă să rămină 
periculoasă. Participanții la con
sfătuire s-au pronunțat pentru 
continuarea eforturilor active în 
scopul realizării unei păci drepte 
și trainice în regiune, al regle
mentării politice fundamentale 
de ansamblu a conflictului 
Orientul Apropiat, pe baza re
zoluțiilor corespunzătoare 
Consiliului de Securitate și ale 
Adunării Generale a O.N.U. O 
asemenea reglementare trebuie 
să prevadă retragerea trupelor 
israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967, asigura
rea drepturilor legitime ale 
poporului arab palestinian, in
clusiv dreptul la crearea pro
priului stat, precum și garanta
rea suveranității și independen
ței tuturor statelor din Orien
tul Apropiat.

S-a subliniat importanța re
luării lucrărilor Conferinței de 
pace de la Geneva pentru O- 
rientul Apropiat, cu participa
rea. de la bun început și cu 
drepturi egale, a tuturor părți
lor direct interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. S-a recunoscut că 
O.N.U. — Consiliul de Securi
tate și celelalte organe ale sale 
— trebuie să joace un rol mai 
activ pentru a se ajunge la so
luționarea cit mai grabnică a 
conflictului.

5. în cursul schimbului de pă
reri asupra rezultatelor celei 
de-a XXX-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., atenția a fost 
concentrată asupra transpunerii 
în viață a propunerilor țărilor 
socialiste privind încetarea cursei 
înarmărilor și dezarmarea, in 
special in domeniul armelor nu
cleare și al altor mijloace de 
distrugere în masă, propuneri 
care la prezenta sesiune s-au 
bucurat de apreciere și spriji
nul majorității statelor lumii.

Statele socialiste reprezentante 
la această consfătuire se pro
nunță in, favoarea unor măsuri 
efective de dezarmare. 
face și în viitor tot ce 
de ele pentru succesul 
tratativelor privind 
cursei înarmărilor și dezarma
rea, inclusiv nucleară, desfășu
rate pe plan bilateral, cît și 
multilateral, inclusiv la nivel 
mondial.

Declarația programatică 
a noului guvern spaniol

din

ale

Ele vor 
depinde 
tuturor 
oprirea

Reprezentanții forțelor de opoziție evidențiază 
caracterul vag al Declarației

pe scurt
• AFLAT ÎN VIZITA oficia

la în Sri Lanka, Nicolae M. Ni
colae. ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale, 
eu ministrul 
Illangaratne, 
mentației și 
Suriaracachi.

a avut convorbiri 
comerțului, T. B. 

și cu ministrul ali- 
cooperativelor, S.

• PRINȚUL NORODOM SIA- 
NUK. șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei (F.U.N.K.) 
a sosit, marți, in Iugoslavia, în- 
tr-o vizită de trei zile, la invita
ția președintelui Iosip Broz Tito.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA CHINA NOUA, ~ 
mitetul Central al ” 
Comunist Chinez, 
Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze și Consi
liul de Stat al R. P. Chineze 
anunță încetarea din viață a lui 
Kan Șen, vicepreședinte al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R. P. Chi
neze.

Din comitetul pentru funera
lii fac parte președintele Mao 
Tzedun, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și alți conducători de 
partid și de stat.

Co- 
Partidului 
Comitetul

La Madrid a fost dată publi
cității declarâția programatică 
a noului guvern spaniol condus 
de Carlos Arias Navarro, adop
tată în urma primei 
a cabinetului, care a 
luni seara.

Declarația-program 
liniile generale ale viitoarei po
litici interne și externe, formu- 
lînd, după cum remarcă agen
țiile de presă, unele promisiuni 
cu privire la o serie de refor
me . în planul economic, social 
și politic, menite, în viziunea 
Madridului, ,.să ducă Spania 
la un mai mare grad de omo
genitate" cu țările Europei oc
cidentale. Tn același timp, do
cumentul apreciază că „momen
tul actual nu este oportun pen
tru un program detaliat de re
forme". acesta urmînd să fie 
supus unui studiu aprofundat 
și prezentat în următoarele 
luni.

Marți, la Paris, în cadrul lu
crărilor unei reuniuni organizate 
de Adunarea parlamentară a 
Consiliului Europei — organism 
care grupează membri ai foru
rilor legislative din 18 țari veșt- 
europene — s-a luat în dezba
tere situația politică din Spa
nia, ultimele ei evoluții și per
spective. La dezbateri erau pre- 
zenți reprezentanți ai forțelor 
de opoziție din Spania, printre 
care Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania, Felipe Gonzales, se
cretar general al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol, 
și ai creștin-democraților 
stânga, monarhistilor liberali 
social-democraților.

în cadrul unei conferințe 
presă, organizată după dezba
teri. purtătorul de cuvînt al 
Juntei Democratice. Jose Vi
dai Benito, a declarat că noul 
guvern nu poate să-și dove
dească intențiile sale de libe
ralizare decît prin restabilirea 
libertăților democratice.

La rîridul său. Joaquin Ruiz 
Jimenez, purtătorul de cuvînt 
al Convergenței Democratice, a

reuniuni 
avut loc
definește

ca 
de 
Și

de

afirmat că pentrii a se putea 
avea încredere în liberalismul 
noului guvern de la Madrid, a- 
cesta trebuie să procedeze la o 
amnistie generală, să anuleze 
măsurile de represiune și sâ 
restabilească dreptul de asociere.

Joaquim Satrustegui, în nu
mele „irfdependenților", a apre
ciat că nimic nu s-a schimbat 
după Franco și că „Juan Carlos 
se limitează să aplice legile sis- 
tefriului". Alte reacții la publi
carea declarației-program evi
dențiază, după cum relevă a- 
gențiile de presă, caracterul vag 
în care sint formulate promi
siunile guvernamentale.

6. S-a efectuat, de asemenea, 
un schimb de păreri asupra si
tuației tratativelor de la Viena 
privind reducerea forțelor ar
mate și armamentelor în Europa 
centrală și s-a reafirmat hotă- * 
rirea de a depune eforturi sus
ținute pentru progresul real al 
acestora. S-a exprimat convin
gerea că aceste tratative trebuie 
să ducă la reduceri efective și 
substanțiale ale forțelor armate 
și armamentelor, pe baza res
pectării principiului nediminuâ- 
rii securității nici unui stat.

7. Miniștrii au făcut un schimb 
de păreri asupra altor aspecte 
ale situației internaționale, por
nind ^9 obiectivul întăririi 
păcii și securității internaționa
le ; al dezvoltării cooperării in
ternaționale, ca și al relațiilor 
economice internaționale, pe 
baza echității și avantajului re
ciproc. care să contribuie la dez
voltarea tuturor țărilor și la pro
gresul social ; al sprijinirii lup
tei popoarelor împotriva forțelor 
neocolonialist©, imperialiste. în 
legătură cu aceasta, a fost ex
primat din nou sprijinul ferm al 
țărilor socialiste față de Repu
blica Populară Angola.

Consfătuirea miniștrilor afa
cerilor externe ai R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovace. R.D. Germa
ne, R.P. Polone, Republicii 
Socialiste România. R.P. Unga
re și U.R.S.S. s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie, 
tovărășească.

• LA 16 DECEMBRIE, miniș
trii de externe care au parti
cipat la consfătuire au avut o 
întâlnire la C.C. al P.C.U.S. cu 
A. P. Kirilenko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

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

Munți domoli, fără 
exuberanțe : Sierra
Caballos. îi văzusem 
prin ferestruica a- 
vionului care ne adu
cea de la Havana iar, 
acum, din apropiere, 
ridicăturile stîncoase 
păreau blînde, lipsite 
de ambiția de a se a- 
propia de cupola al
bastră a cerului. Sîn- 
tem pe șoseaua care 
se îndreaptă spre fai
moasa plajă de la Bi
bi jagua, acoperită cu 
covoarele fine ale ni
sipului negru. Manuel 
Notario, proaspăta
noastră cunoștință,
precizează că ne aflăm 
la kilometrul 2 al șo
selei. Aici, la est de 
Nueva Gerona, pe un 
teren bintuit de vîn- 
turi purtate peste ne
mărginirea oceanului, 
se află o „fabrică de 
case". De fapt, titula
tura exactă este Com
binatul de produse in
dustriale pentru con
strucții „J. A. Eche
verria". Sub cerul 
limpede, de pe care 
au dispărut norii, a 
fost instalată o între
prindere de prefabri
cate. Manuel Notario, 
un bărbat tânăr, care 
cu numai nouă ani in 
urmă a absolvit facul
tatea de arhitectură 
de la Havana, condu
ce grupul de lucru de 
la kilometrul 2. De la 
el aflăm că, zilnic, se 
produc 250 elemente 
prefabricate, 
echivalează cu patru 
apartamente. Un sec
tor iși consacră acti
vitatea construcției de 
școli, spitale și obiec
tive industriale. Ele
mentele prefabricate 
realizate în întreprin
dere permit amena
jarea, anual, a 12 școli 
secundare de bază „în 
cîmp". în acest an, 
prin transpunerea în 
viață a angajamentu
lui tinerilor în cinstea 
orimului Congres •! 
Partidului Comunist

din Cuba, producția 
întreprinderii a spo
rit : insula se va îm
bogăți eu un spital și 
o școală, construite 
1 in prefabricate rea
lizate suplimentar.

Manuel Notario vor
bește despre „fabrica

gur, s-au asigurat și 
forme de studiu dar, 
în primul rînd, prin 
muncă directă, prin e- 
fortul concret, s-a ob
ținut capacitatea de a 
produce prefabricate
le, de a înălța locuin
țe și școli, uzine și 
spitale pe măsura ce
rințelor specifice ale 
Insulei Pinilor. Munci
torii, dc fapt, s-au for
mat concomitent cu 
organizarea întreprin
derii. Primele instala
ții au fost aduse în 
1967 și tot in 
an s-a început 
tatea.

„Fabrica de 
cu producția 
continuu avans, repre
zintă doar un aspect 
al progreselor din a-

același 
activi-
case", 

ei in

.Fabrica de case

ceea ce
Însemnări din cuba

de case", a cărei pro
ducție se exprimă va
loric, in prezent, în 
2 000 000 pesos. Forța 
de muncă a fost re
crutată, în general, din 
împrejurimi. Tinerii 
care au început să lu
creze n-aveau nici o 
calificare. Posedau 
doar puterea brațelor 
și entuziasm, mult en
tuziasm. Calificarea au 
obținut-o direct in 
procesul muncii. Deși-*

ceasta parte a Cubei. 
Prefabricatele așezate 
în stive înseamnă noi
le locuințe din Nueva 
Gerona și La Fe. A- 
eeste apariții înnoitoa
re în peisajul insulei 
trebuie asociate cu în
mulțirea plantațiilor 
Se citrice, cu apariția 
și modernizarea fa
bricilor de prelucrare 
a laptelui și fructelor, 
cu exploatarea rațio
nală a carierelor de

marmură, cu dezvolta
rea rețelei școlare, cu 
amenajarea unui mare 
lae de acumulare, eu 
stațiile de pompare, eu 
construcția de drumuri 
(300 km). într-o insu
lă de 2199 kmp, îm
presurată de ocean, 
picătura de apă rămî- 
ne prețioasă. Planta
țiile au permanentă 
nevoie de apă și nu 
pot depinde de ha
zard, de capriciile na
turii. Actualmente, in 
Insula Pinilor este în
magazinată mai multă 
apă decît in toată 
Cuba dinainte de re
voluție. Proiecte de 
viitor : acumularea a 
400 000 000 mc de apă, 
eeea ce constituie o 
dublare față de pre
zent. Să nu uităm : în 
această materie s-a 
pornit de la zero î 
Plantații, irigații, în
treprinderi, locuințe, 
școli — bătălia se 
poartă pe un front 
larg. In 1959, Insula 
Pinilor avea 11 000 lo
cuitori și 5 școli ele
mentare. în prezent, 
populația insulei este 
de 551)00 oameni, din
tre care... 23 000 înva
ță. învață și muncesc, 

înainte de a ne des
părți, Manuel Notario 
furnizează o surpriză : 
cunoaște România nu 
numai din lecturi sau 
din filme. în noiem
brie 1973, a petrecut o 
lună la București și Pi
tești. Amintiri ? „Este 
o tară minunată. Ca 
specialist, pot afirma 
că sinteți avansați pe 
planul 
Mi-au 
noile 
Bucureștiului — 
mul Taberei. 
Albă, Militari, 
vizitat și întreprinderi 
producătoare de prefa
bricate. am văzut ba
rajul de pe Argeș, am 
fost în multe locuri și 
pot spune că aveți o 
tară foarte frumoasă 
și un popor cu inima 
deschisă". La cîțiva 
kilometri se află Playa 
de Bibijagua, în veci
nătate ne vegheata 
Sierra Caballos, ora
șul cel mai apro
piat este Nueva Ge
rona dar noi ne sim
țim aproape de patrie 
pentru că frazele lui 
Manuel Notario ne-au 
demonstrat, încă o 
dată, că prietenia în
vinge distantele geo
grafice.

M. RAMURĂ

construcțiilor. 
plăcut 
cartiere

mult 
ale 

Dru- 
Balta 

Am

PORTUGALIA: REUNIUNEA
CONSILIULUI REVOLUȚIEI

La Minsk au avut loc recent 
lucrările celei de-a 25-a ședințe a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria alimentară, la 
care au participat delegațiile ță
rilor membre ale consiliului și 
reprezentanți ai R.S.F.I.

Comisia a examinat măsurile 
în vederea elaborării propuneri-

• longevitate. într-o localitate din vestul Angliei a în
cetat din viață. în vtrstă de 101 ani, Georges Harman, fost in- 
!î>PaVonal -de ru8by al echipei Irlandei, triplă campioană în... 
1899! începind din anul 1902, Harman s-a consacrat profesiei de 
medic, pe care a practicat-o timp de peste patru decenii, ie
șind la pensie la 71 de ani. la sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial • GANGSTERUL DISTRAT. Atunci cind pe Ungă pă
catul de a fi gangster mai ai și cusurul de a fi distrat, ai 
toate șansele să pierzi și prada și propria-ți libertate. Consta
tarea a făcut-o, între alții, și un oarecare Raymond Buries, care, 
aupa ce a „convins", folosind ca argument un revolver, pe di
rectorul unei bănci din Marsilia să-i predea 20 000 de franci, a 
pus tacticos banii in servietă, apoi revolverul, trâgînd fermoa
rul. Dînd dovadă de prezență de spirit, directorul și un agent 
vamal, prezent întâmplător și fără voie la „tranzacție", au reac
ționat prompt și au izbutit sâ-1 predea pe hoț poliției « EFICA
CITATEA CENTURII DE SIGURANȚĂ PENTRU AUTOMOBI- 
LIȘTI. Un studiu efectuat în Belgia relevă că obligativitatea 
atașării centurii de siguranță, introdusă pentru automobiliști 
la începutul verii trecute, a redus la jumătate numărul acci
dentelor mortale înregistrate pe autostrăzile țării. Procentual, 
studiul arată că în perioada iunie-septembrie 1975. numărul ee- 
lor morți în accidente rutiere a fost cu circa 54 la sută mai 
mic decît în perioada corespunzătoare a anului 1974, în timp 
ce numărul celor grav răniți și răniți ușor a scăzut cu circa 
28 și, respectiv, 21 la sută. S-a văzut, totodată, că centura a 
fost mai eficace decît limitarea vitezei, care, introdusa în vara 
lui 1974. n-a dus decit la o scădere de aproximativ 15 la sută 
a deceselor provocate de accidentele de pe autostrăzi • FUR
TUNA DE NISIP. Asupra localității marocane Marrakesh s-a 
abătut o puternică furtună. în cursul căreia vîntul a purtat 
mari cantități de nisip. Furtuna a durat aproximativ o oră și 
a lăsat în urma ei pe sol un strat de praf și nisip gros de 
peste zece centimetri • RECORD... George Takis, din Lynn
wood (S.U.A.). a stabilit un nou record mondial, al mîncăto- 
rilor de pește. El a înghițit în patru ore 507 pești. După termi
narea „ospățului" a recomandat viitorilor pretendenti la titlul 
mondial să nu îi înghită... cu coada înainte • SERVICIILE 
METEOROLOGICE DIN MAREA BRITANIE au anunțat că au 
fost înregistrate cele măi scăzute temperaturi din cursul anu
lui. Paralel, ceața deosebit de deasă din ultimele zile a per- , 
turbat traficul rutier și aerian. Vizibilitatea redusă pe unele 
autostrăzi, la mai puțin de 10 metri, a provocat stînjenirea cir- , 
culației pe una dintre șoselele care fac legătura cu cartierul 
de vest al Londrei, formîndu-se’ un șir neîntrerupt de automo- | 
bile lung de 25 km.

lor pentru programul de colabo
rare pe termen lung al țărilor 
membre ale C.A.E.R. în dome
niul producției bunurilor alimen
tare.

S-a examinat stadiul introdu
cerii în practică a rezultatelor 
cercetărilor științifice în dome
niul industriei alimentare efec
tuate în perioada 1971—1974 prin 
conlucrarea dintre institutele de 
specialitate din țările membre 
ale C.A.E.R. și s-au convenit 
măsurile care să contribuie la 
perfecționarea în continuare a 
colaborării în acest domeniu.

Comisia a examinat proble
mele colaborării legate de dez
voltarea tehnicii și tehnologiei 
din industria zahărului din țările 
membre ale C.A.E.R. în perioada 
pină în a'nul T990. adoptând re
comandări corespunzătoare.

De asemenea, a examinat pro
bleme ale colaborării privind 
mecanizarea și automatizarea 
proceselor de producție în între
prinderile diferitelor ramuri ale 
industriei alimentare.

S-a convenit organizarea sub
sistemului internațional ’ de in
formare tehnico-științifică în do
meniul industriei alimentare, 
precum și programul activității 
acestuia.

Comisia a adoptat proiectul 
convenției multilaterale privind 
specializarea internațională în 
producția de nizină — conservant 
utilizat în producția unor tipuri 
de produse alimentare.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească de lu
cru, in spiritul deplinei înțe
legeri reciproce.

Un comunicat al Președinției 
Republicii anunță că, în cadrul 
reuniunii sale de luni, Consiliul 
Revoluției a hotărît „să inițieze 
negocieri cu partidele politice, 
începind de la 17 decembrie, în 
vederea studierii modalităților 
de revizuire a platformei con
stituționale încheiate între Miș
carea Forțelor Armate și parti
dele politice'*.  Pentru începerea 
acestor negocieri, Consiliul Re
voluției a desemnat o comisie 
formată din cinci dintre mețnbrii 
săi.

în cadrul aceleiași reuniuni. 
Consiliul Revoluției a examinat 
situația politică și militară din 
țară, hotărincj să prelungească 
cu încă trei zile termenul pen
tru predarea armelor deținute 
de civili.

• IN CONFORMITATE cu 
înțelegerea realizată la reuniu
nea Comisiei redacționale pen- 
tru pregătirea Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești 
din Europa, la 16 decembrie 
1975. și-a început lucrările,, la 
Berlin. grupul de redactare 
pentru continuarea' elaborării 
proiectului de document alcofi- 
ferinței. ’

La reuniunea grupului de re
dactare participă 
ai 22 de partide 
muncitorești din 
partea Partidului 
mân participă o ,
dusă de Ștefan Voicu, membru 
al C.C. al P.C.R.

reprezentanți 
comuniste și 
Europa. Din 
Comunist Ro- 
delegație-,con-

Dezvoltarea industrială a tarilor africane
( Conform unor ci- 
. -fre publicate de Co-
1 misia Economică a
| O.N.U. pentru Africa

(E.C.A.), ponderea pe 
I care o deține. în an-

. samblu, . continentul
african în producția 

i‘ industrială globală a
țârilor ,în curs de 
dezvoltare- este de 7 
la Șută. Pe de1 altă 
parte, raportată la 
volumul .producției

MIERCURI, 17 DECEMBRIE 1S7S
EVADATUL : Casa Filmului (o- 

rele 10; 12: 14; 16: 18,15; 20.15): 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18.15; 20,30); Modern (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

CERCUL ----------- " ■ •
(orele 9.30;
20.30) ; Scala
13.45: 16: 18,15;
(orele 9,15: 13,45;

SEARA CELEI DE-A ȘAPTEA 
ZILE ; Festival (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15; 20.30).

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE ! : 
Timpuri Noi (orele 9: 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15).

J. D. CAHILL: Patria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.15: 20,30), Bucu
rești (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

AMORUL VRĂJITOR: Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15); Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15 
20.30).

CALINA ROȘIE : Viitorul (orele 
14; 16: 18: 20).

SUSPECTUL : Central (orele 
9.15; 12: 14.45; 17,30; 20).

SPLENDOAREA PULBERII ! 
Victoria (orele 9.15; 11.30; 13,45; 
16: 18.15; 20.30)

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN Șl BRAN : Dotna (o- 
rele 11.30: 13.30; 15.30; 17.30: 19.30, 
la ora 9,30 program de desene a- 
nimate), Bucegi (orele 15,45, 18 
20).

Modern

13,45; 16:

MAGIC : Capitol
11.45; 14; 16; 18,15;

(orele 9,15: 11,30: 
20,30); Favorit 

16; 18,15; 20,30).

ALEXANDRA $1 INFERNUL : 
Ciulești (orele 9,15; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 9; 
11.15: 13,30; 15.45; 18; 20).

FIICE Șl MAME : Unirea (ore
le 16; 18; 20).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Excelsior (orele 9;
11.15. 13.30: 16; 18,15; 20,30). Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30)

MUȘCHETARUL ROMAN : 
cea (orele 15,30; 18; 20,15).

UN REGE LA NEW YORK ; 
GriVița (orele 9; 11,45; 17,15; 19,45), 
Melodia (orele 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20.45), Gloria (orele 9,15; 
11.45; 15,30, 18; 20,30).

CANTEMIR : ----------
15.30; 18; 20.15).

INVINCIBILUL
(orele 9; 11,15;
20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI î Lira 
(orele 16; 18: 20).

POLIȚISTA : Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Arta (orele 
15.30: 17.45; 20).

MASTODONTUL:
rele 15.30: 18; 20).
15.45: 18; 20).
cazul a avut 

DĂMlNT FERICIT : 
le 9: 11.15: 13,30 
Tomis (orele 9; 
18; 2* — 
13,30:

Pa-

Popular (orele

LUKE : Dacia
13,30; 15,45; 18;

Ferentari (o- 
Munca (orele

UN DEZNO- 
Aurora (ore- 

; 15.45; 18; 20.15), 
. 11,15; 13,30; 15.45; 

20,15), Flamura (orele 9; 11,15; 
3; 15,45; 18; 20,15).

industriale mondiale, 
producția industrială 
realizată în țările a- 
fricane independente 
are o pondere de nu
mai 0.6 la sută, și 
acest indice extrem 
de redus n-a progre
sat de la începutul 
deceniului trecut.

în contextul acestei 
situații, guvernele ță
rilor independente a- 
fricane s-au pronun-

țat, în ultima perioa
dă, pentru promova
rea unei ample co
operări, interafrîcane 
în domeniul dezvol
tării industriale. în 
cadrul acelorași pre
ocupări este studiată 
posibilitatea creării 
unui centru african 
pentru problemele 
industrializării și ale 
conducerii activități
lor industriale.

ELIXIRUL TINEREȚII :
gași (ora 17).

MARELE GATSBY : Cotroceni 
(orele 10; 13; 16; 19).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FILIP CEL BUN ; Moșilor (ore
le 14; 16).

SCUFUNDARE LA MARE A- 
DÎNCIME : Moșilor (orele 9; 11,15; 
18; 20,15).

CALVARUL UNEI FEMEI : Vol
ga (orele 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15).

RAPSODIE NORDICA : Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20).

FLACARA : Vitan (orele 15.30; 
19).

TATA DE DUMINICA 
greșul (orele 16; 18; 20).

JAKOB MINCINOSUL : Rahova 
(orele 16; 18; 20).

Pro-

Opera Română : TOSCA — ora 
19 : Teatrul de Operetă ;. OKLA
HOMA — ora 19.30 ; Teatrul Națio
nal (Sala Mare) ; UN FLUTURE 
PE LAMPA — ora 19,30 ; (Sala 
Mică) : COMEDTE DE MODA VE
CHE — ora 19,30 ; (Sala Atelier) • 
CAPUL — ora 17 : Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu-

reanu)-1 JOC DE PISICI
19,30 ; (Sala Studio) : ELISABETA 
I — ora 19.30 ; Teatrul „C. T. 
Nottara- (Sala Magheru) : ULTI
MA ORA — ora 19.30 ; (Sala Stu- 

. dio) : TREI INTILNIRI — ora 19 ;
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 19.30 ; Teatrul Mic : MANIA 
POSTURILOR — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C.: BÂDARANU — ora 19.30; 
Teatrul Giulești: STEAUA FArA 
NUME — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Vasilescu" : ȘCOALA BIRFELILOR
— ora 19,30 : Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : UITE CA NU TAC
— ora 19,30 ; (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19,30 r 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : POVESTEA TIMPULUI
PTERDUT — ora 17 : (Sala Aca
demia) : UN BAIAT ISTEȚ ȘI UN 
REGE NATAFLEȚ — ora 17 : An
samblul „Rapsodia română" ; 
NE-AM PUS DORURILE-N CIN- 
TEC — ora 19.30 ; Circul Bucu
rești : CE VRĂJI MAI FACE... IO- 
SEFINtâ — ora 19.30.

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală. 10,00 Elevii din 

Halînga — Reportaj T. 10,15 Floa-

rea muncii — program de cîn- 
tece în interpretarea corului Com
binatului siderurgic Hunedoara. 
10.90 Telerecital Elvira Godeanu. 
11,40 Muzică populară. 12,00 TelCx. 
12.05 închiderea programului. 
16.00 Teleșcoală • Ctitori de te
melii • Curs de stenografie. 
16.30 Curs de limbă rusă. 17.00 
Telex. 17.05 Pentru timpul dv. li
ber vă recomandăm... 17,20 La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto. 17,30 Ateneu popular 
TV. Revistă dedicată mișcării cul
tural-educative de amatori. 18.00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,40 Nănuța mea din 
Bihor — melodii populare. 18.35 
Tribuna TV. Militantismul înnoi
tor, coordonată a spiritului revo
luționar. 19,20 1001 de seri: Croito- 
rașul cel viteaz. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Te eînt, țara mea. Interpre
tează Corala „Paul Constantines- 
cu“ a Palatului Culturii din 
Ploiești. 20,15 Teleclnemateca. în 
ciclul „Mari regizori" — Vittorio 
de Sica. Filmul artistic „Scurtă 
vacanță". Premieră TV. Produc
ție a studiourilor italiene. în dis
tribuție: Florinda Bolkan, Renato 
Salvatori. Daniel Quenaud. 21.45 
Muzică din operete. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 Studio ’75. 20.20 Preferințe

le dv. muzicale sînt și preferin
țele noastre. 20.55 Telerama. Mini- 
planeta maimuțelor. 21.20 Telex. 
21.25 Roman-foileton: „Cimentul". 
Episodul I. o producție a stu
diourilor de televiziune sovietic^ 
22,30 închiderea programului.
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