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In primul trimestru - 
planul depășit

Pregătirea temeinică și din vreme 
a producției acestui an, desfășurarea 
unei vii și pasionante întreceri în 
întîmpinarea aniversării partidului 
și a zilei de 1 Mai au asigurat în
cheierea cu rezultate remarcabile a 
primului trimestru din acest an de 
către colectivele din industria ju
dețului Brașov. Planul la producția 
globală industrială a fost depășit 
cu peste 207 milioane lei, la produc- 
ția-marfă cu 263,8 milioane lei, iar 
la productivitatea muncii cu 1.8 la 
sută, ceea ce înseamnă o creștere 
de 8,5 la sută față de anul trecut. 
Aproape 90 la sută din sporul pro
ducției industriale s-a realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii. (Nicolae Mocanu).

SIBIU

Productivitate

în primele două luni ale anului, cu 
6,1 lei la o mie lei producție-marfă. 
(Nicolae Brujan).

GALAȚI

Sporuri substanțiale 
de producție

Colectivele unităților industriale 
din județul Galați au încheiat pri
mul trimestru din 1976 cu reali
zări demne de remarcat. La pro
ducția globală a fost înregis
trată o depășire a planului de 187,7 
milioane lei. la producția-marfă — 
un spor de 219 milioane lei. iar sar
cina planificată de creștere a pro
ductivității muncii a fost îndeplini
tă în proporție de 101,3 la sută. Aces
te succese poartă semnătura marii 
majorități a colectivelor unităților 
industriale din județ, din rîndul că
rora menționăm rezultatele combi
natului siderurgic, întreprinderii la
minorul de tablă, șantierului naval, 
„Textilei" ș.a. (Dan Plăeșu).

ILFOV

Succesele 
constructorilor

de mașini
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

din întreprinderile industriei con
strucțiilor de mașini au încheiat pri
mul trimestru, potrivit datelor fur
nizate de ministerul de resort, cu o 
producție suplimentară a cărei va
loare se ridică la peste 200 milioane 
lei. Ei au livrat in plus, economiei 
naționale și la export, cantități în
semnate de utilaj tehnologic pentru 
extracția și prelucrarea țițeiului, 
locomotive diesel și electrice, trac
toare, autobasculante, mașini-unelte 
automate, produse de mecanică fină 
și optică ș.a. De asemenea, pentru 
folosința populației au fost produse, 
peste prevederi, autoturisme, frigi
dere și aparate electrice de uz cas
nic. (Agerpres).

Mărfuri de consum 
mai multe, 

în sortimente
• 0 duminică deosebit de spornică • în această 
săptămînă, programul de muncă din agricultură: 
din zori și pină noaptea • Atenție lucrărilor 

pentru menținerea apei în sol
în ultimele zile s-a lucrat în ritm mai intens pe ogoare. Ca rezul

tat al acțiunilor întreprinse de organizațiile de partid, comandamen
tele comunale și conducerile de unități agricole pentru organizarea 
judicioasă a muncii mecanizatorilor și cooperatorilor, suprafețele in- 
sămînțate au crescut simțitor. Din datele centralizate în cursul zilei 
de ieri la ministerul de resort rezultă că pină la 5 aprilie au fost 
însămințate peste 705 000 hectare — jumătate din suprafețele destinate 
culturilor din prima epocă.

Acum timpul este frumos în toată țara — chiar și in nordul țării 
se înregistrează temperaturi ridicate — ceea ce permite desfășurarea 
în ritm susținut a lucrărilor. Din datele furnizate de minister reiese 
că mai sint de insămințat circa 700 000 hectare cu culturi din prima 
epocă, suprafețe situate îndeosebi in județele din Moldova și Tran
silvania, unde solul s-a încălzit mai tîrziu. Tocmai de aceea trebuie 
acționat cu stăruință, pentru ca, prin mobilizarea tuturor forțelor de 
la sate, prin folosirea din plin a tractoarelor și utilajelor agricole, lu- 
crîndu-se din zori și pină noaptea, semănatul fiecărei . culturi să se 
încheie în fiecare județ la termenele stabilite de comandamentul cen
tral. Pretutindeni, o atenție deosebită trebuie acordată calității lucră
rilor. precum și menținerii apei în sol.

La cooperativa agricolă Călinești, județul Argeș, duminică s-au semănat 
ultimele hectare cu morcovi Foto : E. Dichiseanu

superioară, 
cheltuieli mal reduse
Angajați cu toate forțele în între

cerea ce se desfășoară în întâmpi
narea aniversării partidului și a zi
lei de 1 Mai, oamenii muncii din 
județul Sibiu — români, germani, 
maghiari — au obținut în primul tri
mestru al anului un succes de pres
tigiu : întregul spor al producției 
industriale, care, în această perioa
dă, se ridică la 207 milioane lei la 
producția globală și la 390 milioane 
lei la producția-marfă, a fost reali
zat pe seama creșterii productivi
tății muncii. Concomitent cu crește
rea productivității muncii, cheltuieli
le totale de producție au fost reduse,

Randamente 
mai înalte în muncă
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile economice ale județului 
Ilfov au obținut in primul trimestru 
al anului rezultate remarcabile. în 
această perioadă a fost realizată o 
producție industrială suplimentară în 
valoare de aproape 110 milioane lei, 
concretizată în 3.4 milioane metri 
cubi gaze de sondă, 1 843 metri cubi 
prefabricate din beton armat, 150 
tone conserve de carne, ambalaje 
metalice, mobilă și altele. Concomi
tent. sarcina de creștere a producti
vității muncii a fost depășită cu 731 
lei pe angajat. (Al. Brad).

diversificate
Oamenii muncii din întreprinde

rile industriei ușoare au realizat, in 
primul trimestru, o producție supli
mentară in valoare de peste 500 mi
lioane lei. Față de aceeași perioadă 
a anului trecut, volumul bunurilor 
fabricate este superior cu aproape 
10 la sută. De remarcat că cea mai 
mare parte din sporul de producție 
s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Aplicarea de noi 
tehnologii a permis, încă din pri
mele luni ale anului, introducerea 
in fabricație a unor noi sortimente, 
lărgirea și diversificarea producției. 
(Agerpres).

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

Toate lucrările—în flux neîntrerupt
Duminică, în mai multe unități a- 

gricole din județele DÎMBOVIȚA și 
ARGEȘ am avut posibilitatea să con
semnăm numeroase fapte de mun
că, ce ne îndreptățesc să afirmăm 
că a fost. intr-adevăr, o zi de mun
că record pe ogoare. Dis-de-dimi- 
neață oprim pe un teren al I.A.S. 
Cornățelu, ferma Călugareni. Nu
meroase agregate erau concentrate la 
pregătirea terenului, erbicidat și se
mănat. „Cred că ați prins o premie
ră pentru județul Dîmbovița — ne 
spunea șeful fermei, tovarășul ing. 
Constantin Giosa. Azi am început se
mănatul florii-soarelui. De trei zile, 
temperatura din sol, pe adincimea 
de semănat, este de 7—8 grade, cu 
tendință de creștere. Așa că nu mai 
avem ce aștepta". Organizarea mun
cii este excelentă : lucrările de pre
gătire a patului germinativ, erbici- 
darea totală și semănatul se execu
tă in flux. Se lucra intens și pe te
renurile C.A.P. Băleni Sirbi. Tova
rășul Gheorghe Georgescu, inginerul- 
șef. ne-a spus că s-a terminat semă
natul culturilor din urgența întii, 
iar acum toate tractoarele lucrează 
la pregătit terenul pentru porumb, 
la scarificat pentru afinarea soluri

lor grele, la împrăștiat îngrășămin
te. Directorul S.M.A. Comișani. to
varășul Radu Nicola, sosit între timp, 
ne aduce vești despre felul cum se 
lucrează și în celelalte cooperative 
agricole din raza stațiunii. „Pină la 
această oră — ne spune directorul — 
am controlat cele 7 secții de la coope
rativele servite de noi. Peste tot se 
respectă programul de lucru stabilit 
pentru ziua de azi. Pe cîmp sint pes
te o sută de tractoare la pregătirea 
terenului pentru porumb, erbicidat, 
la subsolaje. la fertilizat; I.a ordinea 
zilei esfe acum pregătirea exemplară 
a terenului pentru insămînțarea po
rumbului".

In mod bine organizat se muncește 
și pe ogoarele multor cooperative agri
cole din județul Argeș, cum sint Căli
nești, Văleni, Golești. Topoloveni și 
Ștefănești. Pe terenurile fermei legu
micole a C.A.P. Călinești se lucra in
tens. ..Pină diseară — ne spune pre
ședintele cooperativei, tovarășul Con
stantin Neacșu -» vrem să terminăm 
cu semănatul morcovului, singura 
cultură care ne-a mai rămas din ur
gența întii". De altfel — intervine

(Continuare în pag. a III-a)

După însămințarea culturilor din prima epocă, la cooperativa agricolă Mă
gura, județul Teleorman, s-a trecut la pregătirea terenului destinat culturii 

porumbului Foto ; S. Cristian

Sase
J

— Priviți-ne uzina ! —
m-a 'invitat cu legitimă 
nundrie inginerul Gavril 
Mureșan de la ..SARO“- 
Tirgoviște. în scurtul răs
timp de cînd am produs 
primul strung tirgoviștean- 
și pină astăzi, cind livrăm 
patru tipuri de strunguri 
automate și șase tipuri cla
sice. lineare, oamenii aces
tei uzine au făcut saltul de 
la adolescență la maturita
te. Nu atit în sensul vîrstei 
— deși n-ar fi nici o exa
gerare dacă ne-am referi și 
la ea — ci în sensul specia
lității lor. Oare asta nu-ți 
dă sentimentul că nu ți-ai 
irosit cei mai frumoși ani 
ai vieții ? Gindiți-vă : me
dia de virstă in uzină — 23 
de ani. în octombrie 1975. 
pe porțile uzinei a ieșit 
strungul „SARO“ — nr. 
1000. Pină in toamna anu
lui acesta vom livra cel 
de-al 2000-lea strung. Du
blarea producției intr-un 
singur an. E ceva, nu ?

Gavril Mureșan are 37 de 
ani. A venit la Tirgoviște 
acum cinci ani. regăsind a- 
celași oraș multisecular pe 
care îl știa mai de demult, 
dar a cărui virstă nouă, so
cotită din momentul im-

CALITATEA PRODUCȚIEI
-problemă de etică muncitorească

• Directivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. prevăd, ca un obiectiv 
esențial al actualului cincinal, accen
tuarea factorilor calitativi, de efi
ciență ai dezvoltării noastre econo
mice. in cadrul cărora ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, înnoirea și moderni
zarea lor permanentă ocupă un loc 
prioritar.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „in centrul activității în
tregului nostru 
partid, a ministe
relor, centralelor 
și întreprinderilor 
trebuie să stea 
lupta pentru ridi
carea continuă a 
calității produc
ției — cerință de 
importanță vitală 
a economiei noas
tre naționale. Va 
trebui perfecțio
nată activitatea 
de proiectare * 
produselor, asigu
rată respectarea 
riguroasă a disci
plinei tehnologice, 
realizarea tuturor produselor in strîn- 
să concordanță cu normele tehnice, eu 
cerințele progresului tehnic contem
poran". în lumina acestor orientări 
și sarcini, comitetul județean de par
tid. comitetele municipal, orășenești 
și din întreprinderi acționează cu fer
mitate pentru a promova o concep
ție clară și a asigura o îndrumare 
unitară, de zi cu zi. a întregii acti
vități de ridicare a parametrilor teh
nici și calitativi ai produselor din fa
bricația curentă. în scopul creșterii 
competitivității lor, într-un cuvint, 
pentru ca tot ceea ce se livrează 
beneficiarilor interni sau clienților de 
peste hotare să fie executat irepro
șabil, să întrunească înalte aprecieri.

în plenare ale comitetului jude
țean de partid. în ședințe ale birou
lui și secretariatului comitetului ju
dețean a fost examinată ampla pro
blematică a îmbunătățirii calității

produselor, stabilindu-se programe 
de acțiune ce vizează toate laturile 
acestui proces : a) ridicarea nivelu
lui tehnic al producției ca urmare a 
promovării progresului tehnic ; b) 
creșterea gradului de calificare a 
personalului de concepție și execuție : 
c) verificarea calității printr-un con
trol tehnic riguros, precum și a com
portării produsului la beneficiar. A- 
ceste obiective se îmbină cu activi
tățile politico-educative, pentru a se

din județul CARAȘ-SEVERIN
Trandafir COCÂRLĂ

prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.

asigura, o largă mobilizare a colecti
velor la acțiunile ce urmăresc spori
rea calității, întărind în conștiința 
lucrătorilor sentimentul mindriei față 
de „marca fabricii", față de propria 
muncă. Organizațiile de partid au 
fost îndrumate și sprijinite să iniție
ze diferite activități menite să ducă 
la creșterea gradului de pregătire 
profesională a personalului, la înțe
legerea necesității sporirii eforturi
lor pentru ca tot ceea ce se produce 
să fie trainic, să țină pasul cu pro
gresul tehnico-științific, pentru că 
— după cum se știe — dincolo de di
mensiunile tehnice, ealitatea este și 
o problemă de etică muncitorească 
înaintată, de înaltă conștiință politică.

Această atitudine exigentă față de 
calitate, față de caracterul ei dina
mic este reflectată de preocuparea 
constantă a organelor și organizații
lor de partid, a comitetelor oameni

lor muncii pentru înnoirea și moder
nizarea produselor, prin asimilarea 
unor agregate și utilaje cu inalte 
performanțe tehnico-funcționale, Ia 
nivelul sarcinilor ce ne revin in con
dițiile acestui cincinal ce se caracte
rizează prin promovarea largă a cu
ceririlor științei și tehnicii contem
porane. Examining cum se desfășoară 
acest proces, reținem că. in ultimii 
ani. întreprinderile din județul Ca- 
raș-Severin și-au Înnoit substanțial 

nomenclatorul de 
produse, acțiune 
care in perioada 
1976—1980 va cu
noaște un ritm și 
mai rapid. în u- 
nitățile siderurgi
ce. de pildă, s-a 
urmărit cu priori
tate mărirea con
tinuă a ponderii 
oțelurilor aliate 
și de calitate. 
Numai la Combi
natul siderurgic 
din Reșița, în pe
rioada 1971—1975 
au fost asimilate 
37 noi mărci 

de oțeluri și 578 sorto-tipodimen- 
siuni de laminate din noi mărci de 
oțeluri. Venind în întâmpinarea soli
citărilor industriei constructoare de 
mașini, de a asigura o gamă variată 
de oțeluri și sorto-tipodimensiuni de 
laminate, cerință pe deplin' justifi
cată. aceste preocupări se vor inten
sifica în actualul cincinal. Intrarea in 
funcțiune a noilor capacități de lami
nare aflate în construcție la Reșița și 
Oțelul Roșu asigură, de altfel, baza 
tehnică necesară înnoirii structurii 
sortimentale și ridicării calității pro
duselor siderurgice.

Ținind seama de faptul că azi 
uzura morală a utilajelor are loc în
tr-un timp scurt, comitetul județean 
de partid conlucrează îndeaproape cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini pentru introducerea în 
profilul de fabricație al întreprinde-

(Continuare în pag. a III-a)

„Sarcinile la export îndeplinite exemplar" — este deviza colectivului între
prinderii de țevi „Republica" din Capitală. în fotografie : se controlează cu 
exigență un nou lot de produse metalurgice care urmează a fi expediat 

unor parteneri de peste hotare

Cultura patriotică și 
patriotismul în cultură

sute de inimi bat laolaltă
plantării, marii platforme 
industriale, deci conform 
actului de renaștere a aces
tei străvechi urbe, nu era 
decit de... 5 ani. ,.Cînd am 
venit, ca inginer trimis de 
Uzina de strun
guri din Arad, 
pe-aici abia se 
trasau contururi
le viitoarei cetăți 
industriale, se 
trăgeau liniile la 
profilul viitoru
lui. Eram, la .în
ceput, 70 de ti
neri ingineri, din
tre care numai 
zece aveau stadii 
în producție, la 
uzina-.,mamă" din 
Arad ; restul, în
vățăcei, stagiari 
cărora li se ofe
rea marea șansă 
de a fi aici încă de la con
strucția uzinei, de la do
tarea și organizarea ei. cu 
toate visele, cu pasiunile și 
cu ambițiile lor".

Ambițiile ? Tînărul ingi
ner Valentin Negritu, res
ponsabil cu probltemele 
profesoniale în comitetul 
U.T.C. pe uzină, îmi spu
ne cu dezarmantă franche

țe : „N-o să mă consider 
inginer decit în momentul 
cind voi avea trei invenții 
și trei inovații omologate". 
(Are deja, după cile am 
aflat, o invenție în curs de

omologare, o alta în fază 
experimentală și două ino
vații aplicate în producție).

— Credeți că timpul a- 
cesta mai poate aparține 
inventatorului solitar ?

— Cituși de puțin — îmi 
spune. Lucrăm intr-o echipă 
de trei, întovărășiți de ace
eași pasiune și de afinități 
sufletești comune; un mais

tru. Nicolae Beznoiu, un 
muncitor de înaltă califi
care. Ghiță Gheorghe. și 
eu. inginer. Vîrsta aduce 
experiența, tinerețea vine 
cu inventivitatea.’ Niciodată 

experiența nu va 
dărîma inventivi
tatea. dar ea va 
trebui s-o stimu
leze, să-i dea a- 
ripi, s-o ambițio
neze. Noi trei ne 
înțelegem. Nea 
Ghiță are în circă 
vreo 25 de ani de 
meserie, maistrul 
Beznoiu are un 
adevărat instinct 
al’ soluțiilor teh
nice. eu, ce să vă 
spun, nu cred că 
tehnicitatea eea 
mai inaltă poale 
complexa într-atit 

omul încit sâ nu mai 
găsească nimic de per
fecționat. de îmbunătățit, 
de creat 1 Cred cu tărie în 
creația tehnică românească. 
Vedeți, la nivelul de tehni
citate al unei întreprinderi 
ca a noastră, care produce 
mașini atit de complexe, 
s-ar părea că n-ar mai fi 
loc pentru inventivitate. în

realitate, în zeci de situații 
se impune găsirea unor so
luții care să completeze și 
să ridice capacitatea și 
randamentul . mașinilor cu 
care lucrăm. Cel mai ușor 
lucru ar fi să spunem că o 
problemă sau alta rie-ar 
depăși. Spiritul de inventi
vitate nu este însă mono
polul nimănui și, în istoria 
tehnicii românești, am vă
zut că. adeseori, am avut 
de rostit un cuvînt greu. 
V-aș putea da multe exem
ple. chiar de-aici, de la noi.

Citeam, în timpul unei 
alte deplasări făcute • la 
,.SARO“, cu un an în urmă, 
astfel de calcule înscrise pe 
panourile din ateliere ; „O 
zi de absență de la servi
ciu, pe an și pe angajat, 
înseamnă pierderea a 27 de 
strunguri... Zece minute pe 
zi pierdute de fiecare mun
citor inseamnă anual 845 
de ore. ceea ce echivalea
ză cu trei strunguri 
■ SARO>“... Acum, inscrip
țiile acestea s-ar cere

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a III-a)

|, Activitate intensă în sectorul 
de montaj al întreprinderii de 
vagoane din Drobeta Turnu- 

Severin

Printre cuvintele iz- 
vorîte din modul nos
tru de a fi, „vatra" 
poartă o mare încărcă
tură emoțională : evocă 
punctul magnetic, „gura 
de rai", ce atrage spre 
sine familia, grupurile 
cu aceleași aspirații și, 
în cercuri tot mai largi, 
obștea și „țara". Atașa
mentul puternic față de 
vatră este prezent in 
motivele de pe scoarțe, 
in povestirile ascultate 
la șezători, în chipuri 
ale frescelor, în fraza 
cronicarilor sau în doi
nă. Se dezvăluie ochiu
lui atent al specialistu
lui venit de pe alte me
leaguri care ne spune 
lucruri pe care nu le 
știam, pentru că le tră
iam : ca istoricul de artă 
de la Koln care ne de
monstra. nu de mult, 
urmărind desfășurarea 
culorii de pe peretele 
Voronețului, că albas
trul și verdele se pre
lingeau din frescă în 
natură, mărturisind ge
niul artistului care n-ar 
fi pictat astfel de n-ar 
fi fost născut acolo.

De altfel, cine urmă
rește felul în care po
porul român s-a înfăți
șat pe sine și s-a reflec
tat. în paginile străinilor 
constată mereu această 
conștiință a apartenen
ței la o vatră care n-a 
îndemnat la revărsări 
sub flamuri imperiale, 
așa cum nu s-a împă
cat cu fărîmițarea feu
dală. Față de popoarele 
care au izbucnit spre 
depărtări pentru a-și 
impune voința, înge
nunchind pe alții, ca și 
față de popoarele care 
s-au strîns in jurul unor 
centre închise, împăcîn- 
du-se cu diferențierile 
și particularismele, în 
istoria civilizației ro
mâne concentrarea în 
jurul vetrei a însemnat 
solidaritate cu toți cei 
de o limbă și un cuget. 
Mărturii laconice, dar 
vibrînd sub forța con
vingerii, pot fi intîlnite

la cronicarii faptului 
cotidian din trecut, pre
cum in însemnarea din 
1736 așternută, în nu
mele' undi sat transil
vănean întreg, pe Car
tea românească de în
vățătură de la Iași, din 
1641 : șirul de nume ale 
celor care au participat 
la cumpărarea cărții se 
încheie cu legămintul 
făcut cu urmașii, ca să 
rămîie cartea „tot acolo 
pină vor fi oameni 
pe muntele Someșului 
Cald".

Citind asemenea tră
sături în expoziția de 
artă românească veche

însemnări de
Alexandru DUȚU

și modernă de la Paris, 
din 1925. distinsul critic 
Henri Focillon remar
ca că poporul nostru 
este ..deschis la toate 
formele culturii și foar
te fidel față de forma 
proprie". Deschis la 
forma bizantină, dar 
neîmpăcat cu dominația 
imperială ; receptiv ja 
rafinamentul artei ori
entale, dar înălțîndu-se 
dîrz în fața pretenții
lor semilunei. Avem as
tăzi la dispoziție, dato
rită străduinței specia
liștilor din Institutul de 
istorie și Institutul de 
studii sud-est europene, 
cronicile bizantine și o- 
tomane privitoare la 
români. Ce instructivă 
este opoziția dintre lim
bajul bombastic al scri
bului care compară pe 
împăratul bizantin cu 
„luminătorul zilei" ce 
se Îndreaptă spre Nord 
pentru a risipi „norul 
barbar" și tonul calm și 
măsurat al diacului lui 
Vlaicu Vodă sau a] cro
nicarului lui Ștefan cel 
Mare I Sau deosebirea 
dintre frazele umflate 
ale heraldului „purtă
torului de coroane îm

părătești", pornit să co
tropească, și bunul simț 
și înțelepciunea din sfa
turile privind pacea si 
războiul date de Neagoe 
Basarab I Patriotismul 
predecesorilor a fost 
atașament față de pă- 
mintul părinților și s-a 
îmbinat cu aspirațiile 
tuturor popoarelor care 
au luptat pentru a trăi 
și munci in pace și li
bertate.

De aceea, atunci cînd 
revoluționarii europeni 
s-au ridicat împotriva 
silniciilor feudale, ei au 
sfărîmat barierele din 
fața celor care nu știu- 
seră să descopere po
poarele în imperii și 
dreptatea celor mulți 
sub rapsodia de vorbe 
din proclamațiile mo
narhice. Și au îmbrăți
șat firesc aspirațiile po
porului român, ca 
Brissot, revoluționarul 
francez care a pledat 
dreptatea luptei lui Ho- 
ria, Cloșca și Crișan. ca 
Michelet, ca alți intelec
tuali și luptători, că 
Marx. Universul patrio
tismului român și-a 
dezvăluit orizonturile 
tot mai largi pe măsura 
ce lupta pentru dreptate 
socială și libertate na
țională a apropiat tot 
mai strins popoarele. în 
secolul trecut, popoare
le- balcanice au aflat 
constant un punct de 
sprijin în poporul ro
mân in timpul luptei lor 
pentru independență și 
libertate ; in același 
timp, poporul român 
s-a alăturat mișcării de 
formare și consolidare 
a statelor naționale ce 
a cuprins lumea în
treagă.

Această mișcare a de
venit generală în zilele 
noastre, cind noi mij
loace de comunicare ă- 
propie popoarele ca 
niciodată in trecut. 
Transformări permanen-

(Continuare 
în pag. a II-a)
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'FAPTUL
un obiectiv Esențial in activitatea poutico-educativă

Cultivarea atitudinii înaintate
Turneul Teatrului

DIVERS
Picături j
de viată

’ I
Unul din elevii Grupului șco

lar de transporturi din Iași, Ion I 
Ungureanu. a suferit un grav , 
accident. Cînd a pornit mașina 
„Salvării" cu el, toți elevii din | 
anul III-G, colegii lui, au 
pornit după „Salvare". înso- 
țind-o pină la spital. De ce ? 
„Pentru că s-ar putea să fie ' 
nevoie și ci. ajutorul nostru" — i 
a răspuns unul dintre ei. Și, 
intr-adevăr, a fost nevoie, pen- | 
tru că se cerea o grabnică și 
masivă transfuzie de singe. Mo- I 
tiv pentru care cel accidentat și 
salvat le mulțumește din inimă. '

Pierde... !
primăvară I

„Mă uitam la ei și nici nu-mi I 
venea să cred că doi oameni in | 
toată firea și atît de zdraveni, 
că parcă-i și vedeam sfărîmind 
munții, erau in realitate doi 
pierde-vară, hoinărind aiurea. 
De aceea, nici nu m-a mirat 
că depistarea lor a fost chiar... 
hazlie". In continuarea scrisorii | 
sale, președintele judecătoriei . 
Mediaș, Mihai Blănaru, ne is
torisește modul In care cei doi 
— Gică Dumitru și Ion Păun — 
de fel din Țăndărei, județul I 
Ialomița, se aciuiaseră în preaj- I 
ma gării din Mediaș. .

— Cu ce vă ocupați ? — au 
fost întrebați.

— Cu negoțul. Cinstit și la 
mica înțelegere. 1

— .Și ce vindeți ?
— Mărunțișuri. Cite un piep

tene, cite un ceaun... 1
Dar n-aveau de vînzare nici ■ 

pieptene, nici ceaun. Drept pen- I 
tru care, au pus-o de... măgă- | 
ligă pentru șase luni fiecare.

La km 132 + 
700 I

Pe șoseaua' dintre Buzău și | 
Rm. Sărat s-a intimplat deunăzi I 
un grav accident de circulație. . 
înainte de revărsatul zorilor, la 
orele trei și jumătate, șoferul | 
Ioan Ursu circula spre Bucu
rești cu un autocamion al In- I 
treprinderii de transporturi auto 
Vrancea. Brusc, in dreptul ki- I 
lometrului 132 + 700, autoca- . 
mionul a părăsit partea caro
sabilă a șoselei, s-a răsturnat ] 
și. în clipa următoare, rezervo
rul de benzină a explodat. Șo- I 
ferul (in vîrstă de 35 de ani, 
tată a doi copii) a fost găsit I 
carbonizat. Din primele cerce- . 
țări rezultă că victima ar fi a- I 
dormit la volan. Ancheta con- | 
tinuâ. .

De la joacă 
de copii

Elevi de la Școala generală 
nr. 3 din Vaslui se jucau, ca | 
de obicei, in locurile preferate, 
de-a v-ați ascunselca. La un I 
moment dat, atenția le-a fost 
atrasă de o serie de fragmente • 
de ceramica în pămintul răsco- ■ 
lit de un excavator care lucra I 
la fundația unui nou bloc de | 
locuințe. Veniți la fața locului, 
specialiștii muzeului au scos la I 
iveală și alte mărturii, intre i 
care unelte de fier și os. In a- • 
cest fel, a fost obținută o nouă ■ 
confirmare din punct de vede
re arheologic a existenței pe a- | 
ceste locuri a unei populații cu 
preocupări meșteșugărești ca- I 
racteristice celei de-a doua ju- I 
mătați a secolului XIV. Piese- • 
le descoperite vor fi expuse la . 
Muzeul județean Vaslui.

producție 
eficiente, 
să ni se 
favorabi-

„Dorim să promovăm în 
tehnologii moderne, tot mai 
dar parcă prea așteptăm 
creeze condiții mereu mai 
le pentru aceasta, uitind că nu alții,
ci noi trebuie să fim cei mai intere
sați într-o asemenea acțiune"... „Ran
damentul unui strung, simplu sau 
cu comandă-program, depinde în 
foarte mare măsură de randamentul 
celui ce lucrează cu el: pentru a 
produce mai mult trebuie să pretin
dem fiecăruia să respecte disciplina, 
să folosească mai bine timpul de lu- 

„Rebuturile ? Avem echipe 
piesă respinsă. De

cru“...
care nu au nici o 
ce însă oameni 
cu aceeași califi
care strică o 
parte din mate
ria primă ? O do
vadă clară că re
buturile și rema
nierile constituie, 
intr-adevăr, o pro
blemă, dar nu 
tehnică, ci de ati
tudine față de 
știință"...

Procesele verbale ale analizelor e- 
fectuate asupra activității politico- 
ideologice desfășurate de organiza
țiile de partid de 
„23 August" din 
nează numeroase 
care, după cum se 
aspectele tratate, 1 . 
evidență sensul practic, precis al tu
turor acestor dezbateri ; oamenii se 
simt datori să-și analizeze propriile 
împliniri (și neîmpliniri) în activita
tea lor cotidiană, in fapte ce pun ■ 
mai bine în lumină drumul pe care 
urmează să-l parcurgă în continuare.

De la acest mod de referință, ex- 
primînd un înalt spirit de exi
gență și de responsabilitate .comu
nistă, au pornit și dezbaterile ideo
logice care au avut loc în cadrul 
plenarei cu activul a Comitetului de 
partid al sectorului 3 din Capitală. 
Bazindu-se pe argumentația fapte
lor, informarea prezentată și discu
țiile pe marginea ei au relevat ast
fel că, în contextul integrării orga
nice a muncii politico-educative cu 
activitatea productivă, mutațiile per
manente din conștiința oamenilor se 
regăsesc în faptele lor de muncă, 
intr-o continuă depășire a perfor
manțelor realizate.

Și ce ne spun faptele în cazul de 
față ? Iată-le intr-o sinteză extrem 
de sumară : in cincinalul precedent, 
industria sectorului, care deține o 
pondere importantă in economia Ca
pitalei, a realizat o producție supli’ 
mentară în valoare de 9.2 miliarde 
lei ; în 1975 volumul producției — 
reprezentată în proporție de 55 la 
sută prin produse noi și modernizate 
— a fost de aproape două ori mai 
mare decit cel din 1971 ; în primul 
trimestru al acestui an, 
industrială suplimentară 
numai pe seama 
vității muncii se 
164 milioane lei.

Așadar, un flux . 
rizat.printr-un permanent „mai mult 
și mai bine". Desigur, la aceasta și-au 
spus mult cuvintul investițiile teh- 
nico-materiale. Totodată, la cursul 
unei astfel de ascensiuni — așa cum 
a rezultat din sublinierile făcu
te de Ion Ionescu, secretarul co

miletului de partid de la întreprin
derea de mașini-unelte și agregate, 
Stan Ștefan, laminorist la „Republi
ca", sau Ion Mierlușcă, directorul fi
laturii de lină pieptănată — a con
tribuit substanțial „investiția spiri
tuală", munca politico-educativă pe 
care organizațiile de partid s-au 
străduit să o pună în concordanță 
cu realitățile și cerințele concrete 
ale producției din fiecare întreprin
dere. Un singur exemplu, din multe 
altele. în vara anului trecut, pe baza 
unor analize in plenare și adunări ge
nerale de partid, s-a constatat că o 
serie de întreprinderi dispun de o a-

Dar o asemenea observație — au 
relevat Octavian Dornea, procurorul 
șef al sectorului, Florin Diac, inspec
tor școlar coordonator, și Pantazi 
Cristea, președintele comitetului pen
tru 
nu 
ce 
de 
de 
portamentul unor 
milie și în 
unele cazuri 
îndatoririlor 
concluzia că toți

cultură și educație socialistă — 
este valabilă numai pentru ceea 
se intîmplă între pereții halelor 
producție, ci și pentru 
aspecte negative legate 

oameni 
societate, 

de nerespectare 
cetățenești.

Adunări de partid in pregătirea Congresului 

educației politice și culturii socialiste

muncă, de con-

la întreprinderea 
Capitală consem- 
asemenea opinii, 
vede, dincolo de 
pun limpede în

producția 
obținută 

creșterii producti- 
ridică la aproape

productiv caracte-

semenea dotare tehnică îneît pot să 
asimileze rapid, cu forțe proprii, o 
bună parte din piesele și subansam- 
blele de completare pe care le pro
curau din import. De la aceste ana
lize s-a trecut la dezbateri amănun
țite, de ordin tehnic, dar și etic, 
avîndu-se în față produsele respec
tive, pentru ca apoi, în urma unei 
colecții de asemenea produse, orga
nizată de comitetul de partid al sec
torului, să se declanșeze în toate, 
unitățile o amplă acțiune politico- 
educativă de stimulafe a creației 
tehnice proprii — soldată în numai 
cîteva luni cu introducerea în fabri
cație a unor piese în valoare de 
peste 50 milioane lei valută.

Totodată însă, retrospectiva largă 
asupra activității ideologice nu putea 
să nu supună atenției și neajunsu
rile existente în acest domeniu, sco- 
țînd în evidență soluții pentru în
lăturarea lor. Aceasta, cu atît mai 
mult cu cit — așa cum remarca Vic
tor Măgui, secretarul comitetului de 
partid de la institutul de proiectări 
laminoare — în momentul, de față 
cerința participării intense' la în
făptuirea Programului partidului im
pune o optică nouă, modernă, asupra 
căilor și mijloacelor de educare co
munistă a oamenilor muncii. Un bun 
exemplu în acest sens îl oferă în
ființarea școlii politice de perfecțio-, 
nare a cadrelor din întreprinderi pe 
lingă cabinetul de partid al sectoru
lui 3, care — pe baza unor programe 
ce urmăresc să dea răspuns proble
melor pe care cursanții le au de re
zolvat — constituie pentru ei un 
mijloc eficient de ridicare a pregă
tirii politice și profesionale.

Evident, generalizarea unor aseme
nea forme care imprimă activității 
politico-educative o adresă precisă 
apare cu atit mai necesară, 
nu în puține locuri, se mai 
prind încă diverse acțiuni 
într-o

o seamă 
de com- 

în fa- 
pentru 

a
De aici, 

factorii din sector 
care au sarcini 
în acest domeniu 
trebuie să conlu
creze mai înde
aproape, să evite 
paralelismele, să 
acorde atenție nu 
numai numărului 
de acțiuni, dar și 
calității lor, sco
purilor lor educa

tive, căilor și mijloacelor de finali
zare, rezultatelor lor practice, con
crete.

Și ca un corolar firesc al în
tregii analize, al înțelegerii de
pline a faptului că activitatea poli
tico-educativă iși - ■ • -
înainte de toate 
ei spre obiective concrete, ■ partici
pants Ia plenară 
acest sens un amplu 
măsuri. Dar cum 
decit un început, 
făcut este să se 
cu toate forțele 
lui, astfel . incit, 
dente, sau chiar

s-a hotărît cu 
regăsească In

dramatic „Soîia“ 
din R. P. Bulgaria
După cum sîntem informați 

de la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Teatrul drama
tic „Sofia" din R. P. Bulgaria 
prezintă in țara noastră citeva 
spectacole extraordinare la 
București și Iași. Programul 
spectacolelor este următorul : 
la București. în sala mică a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“i joi, 15 aprilie 1976, ora 
19.30 se prezintă spectacolul 
„Roșu și Brun" de Ivan Ra- 
doev, în regia ' lui Vasil Luka- 
nov ; scenografia : Gheorghi 
Ivanov ; muzica : Chirii Don
cev. Vineri, 16 aprilie 1976, ora
19.30 se prezintă spectacolul 
„Cum vă place" de William 
Shakespeare în regia lui Benno 
Besson ; scenografia : Ezio Tof- 
folutti ; muzica Chirii Doncev. 
Simbătă, 17 aprilie 1976, ora
19.30 se prezintă piesa „Sîm- 
bătă 23“ de Ștefan Tanev în 
regia Nikolinei Tomanova ; 
scenografia : Gheorghi Ivanov ; 
muzica : Chirii Doncev.

La Iași, la Teatrul Național 
„V. Alecsandri". marți, 20 apri
lie 1976, ora 
cu piesa 
miercuri, 
19,30 se 
place".

Biletele 
spectacolele 
casa A.R.I.A..

19.30. spectacolul 
„Simbătă 23", iar 

21 aprilie 1976, 'ora 
prezintă „Cum vă

vădește forța 
prin orientarea

au adoptat in 
program de 

orice plan nu este 
ceea ce rămîne de 
acționeze operativ, 
pentru înfăptuirea 
Ia termenele sca- 
mai

ceea ce 
să se 
plinite.

Dumitru

înainte, tot 
acest prilej 
fapte îm-

TIRCOB

se pot obține pentru 
din Capitală la 

Calea Victoriei 
68—70, tel. 13 53 75, iar pentru
cele de la Iași la agenția tea
trală din localitate.

A apărut 
MAGAZIN ISTORIC
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Cultura patriotică
(Urmare din pag. I)
te intervin in patrimo
niul culturii universale, 
unde operele nu se mai 
împart după provenien- 

din culturi „mari" 
„mici", ori poate 
dată recentă", ci

0 figură luminoasă
a luptei pentru libertate

împlinit de curind trei sute 
de la nașterea lui Francisc

cu cit, 
între- 

vădind 
măsură un caracter formal. 

Asemenea acțiuni, arăta Mircea Dră- 
gulin, directorul general al între
prinderii „23 August", care ocolesc 
tocmai o seamă de aspecte concrete, 
cum ar fi indicii scăzuti de utilizare 
a mașinilor, procentul încă mare de 
rebuturi și remanieri, cazurile de ri
sipă a materialelor, nu sint capabile 
să convingă, rămîn fără nici un re
zultat.

SCRISORI ȘJ RĂSPUNSURI
Legea, abuzul 

și refuzul

| Răzbunarea 
ginerelui

I Amindoi sint din Brăila. Pe 
Iamindoi ii cheamă Ion. Unul e 

ginere și celălalt e tata-socru. 
Lui Ion A. (ginerele) i-a cășunat 
atit de rău intr-o zi pe Ion S.

I (tata-socru). incit s-a jurat că 
nu se lasă pină nu-1 viră el in
tr-un bucluc de-o să-l pome-

Inească. Tot scotocindu-și mintea 
cam in ce fel ar putea să se răz
bune pe tata-socru, ginerele 
s-a dus într-o zi la con- 

I torul electric al socrului și l-a 
stricat, astfel incit aparatul n-a 
mai inregistrat nimic. Apoi, 

Ilon A. (ginerele) s-a dus și l-a 
reclamat pe Ion S. (tata-socru) 
precum că fură curent electric. 
S-au făcut cercetări și descin
deri la fața locului. S-a constatat 
furtul de. curent, dar și adevăra
tul autor al stricăciunii, drept 
pentru care Ion A. (ginerele) 
este judecat acum sub învinui
rea de „denunț calomnios".

De 1 aprilie
După ce dădu o roată prin 

autogara din Satu-Mare, unde 
lucrează ca impiegat de mișcare, 
loan Poștaș a constatat că totul 
merge „ca pe roate", chiar și 
fără prezenta lui la program. 
Așa că se retrase discret cu șo
ferii V. Micu, I. Lengyel, N. 
Nagy și I. Pălinceac intr-un 
autobuz care staționa cu perde- 
luțele trase. Dincolo de „perde- 
luțele trase", impiegatul de ser
viciu și cei patru șoferi au în
ceput să joace cărți pe bani. Nu 
se știe cui i-ar fi suris pină la 
urmă norocul. Ceea ce se știe e 
că a intrat în... joc miliția, care 
a aplicat fiecăruia cite o amen
dă de 1 000 de lei. O adevărată 
cacialma. Mai ales că s-a petre
cut de... 1 aprilie.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

L_
„Scinteii" ____ I

Ioana Stoica a lu
crat la cantina între
prinderii de osii și 
boghiuri din Balș, 
adusă prin transfer, 
în interesul serviciu
lui. In noiembrie 1973 
a cerut să fie mutată 
intr-o secție producti
vă a întreprinderii, 
pentru calificare, fiind 
locuri dispo-nibile. I 
s-a respins cererea, 
pe motiv că nu are 
cine să o înlocuiască 
la cantină. „Nu dăm 
drumul muncitoarelor 
bune !“. i-a răspuns 
atunci șeful serviciu
lui administrativ. In 
aceeași lună a si fost 
evidențiată ’în muncă 
de către organizația 
sindicală. Cu toate a- 
cestea. după numai o 
lună, la 14 decembrie 
1973. cind aștepta să 
plece in concediul le
gal de odihnă, har
nica muncitoare a pri
mit o decizie... de des
facere a contractului 
de muncă I Au urmat, 
firește, audiente la 
conducerea întreprin
derii. la diferite foruri 
locale. I s-a spus să se 
adreseze justiției, pen
tru a-i face dreptate. 
Ceea ce a și făcut. 
Dar judecătoria Sla
tina și Tribunalul ju
dețean Olt au menți
nut decizia abuzivă a 
întreprinderii. Cum in 
societatea noastră a- 
devărul și dreptatea 
triumfă pină la urmă, 
pe baza memoriului ei. 
procurorul general a 
declarat recurs ex
traordinar. care a fost 
admis de Tribunalul 
Suprem, dindu-se indi
cații clare și precise 
pentru rejudecarea 
cauzei.

Judecătoria Slatina, 
de data aceasta, prin- 
tr-o administrare co
rectă a probelor, a 
dispus anularea deci
ziei ilegale de desfa
cere a contractului de 
muncă al Ioanei Stoi
ca. reîncadrarea ei in 
muncă si plata drep
turilor bănești pe pe
rioada cit a fost îm
piedicată să lucreze. 
Era de așteptat ca lu
crurile să se oprească 
aici. Dar. în mod stra
niu, a intrat pe 
fir jurisconsultul în-

treprinderii, cel ce 
avea și are obligația 
să vegheze la respec
tarea legalității, care 
i-a spus : stai cumin
te. că nu se obțin 
chiar așa ușor nici 
banii și nici serviciul 
(sic !). Intr-adevăr, au 
fost puse în mișcare 
toate „forțele", s-au 
căutat tot felul de ter
tipuri spre a se îm
piedica aducerea la în
deplinire a hotăririi 
judecătorești prin care 
se restabilea legalita
tea.

Fapt este că în de
cembrie 1973, cînd 
Ioana Stoica a trimis 
redacției o 
ea nu 
drată 
mise 
nești 
te.

scrisoare, 
fusese -reînca- 
și nu-și pri- 
drepturile bă- 
legal cuveni- 

Deși era vorba 
de fapte grave, de 
încălcări ale legisla
ției muncii. Consiliul 
județean al sindicate
lor Olt — căruia re
dacția i-a trimis .sesi
zarea — a intirziat 
mult trimiterea răs
punsului. In februarie 
a.c., redacția a revenit, 
solicitînd răspunsul. 
Abia la 17 martie a.c. 
ni s-a înapoiat 
soarea, T 
tot fără 
edificator 
dacției. 
schimb. : 
dentă. o copie de pe o 
adresă trimisă de că
tre C.J.S. Olt. semnată

_ ____  scri- 
dar, culmea, 
un răspuns

■ adresat re- 
Găsim. în 

în' corespon-

de președintele N. Cră
ciun. petiționarei, a- 
dresă pe care o redăm 
în întregime : „Cele 
sesizate de dv, in scri
soarea adresată redac
ției ziarului „Scînteia" 
sint reale si. în urma 
intervențiilor făcute, 
conducerea unității — 
pe baza hotăririi de 
reintegrare — v-a în
cadrat și v-a plătit 
suma de 18 300 lei. ce 
reprezintă retribuția 
cuvenită ne perioada 
cit vi s-a desfăcut ile
gal contractul de 
muncă".

Cazul insă nu poate 
fi considerat închis. 
In primul rînd. potri
vit legilor, redacția 
trebuia să ppimească 
răspuns la această se
sizare. Prilej cu care 
să se clarifice cum s-a 
ajuns la această întâr
ziere in aplicarea 
hotăririi judecătorești, 
cine sint vinovății, ce 
măsuri au fost propu
se sau luate împotriva 
lor și. bineînțeles, cine 
a suportat plata drep
turilor bănești acorda
te petiționarei : statul, 
adică noi toți, sau cei 
vinovati 1 Cit privește 
abaterile si încălcările 
normelor legale de că
tre cei implicați în a- 
cest caz, ar fi, desigur, 
necesar ca ele să fie 
analizate- de către co
mitetul județean de 
partid.

Concis, la obiect
Consiliul popular al municipiului Iași : S-au 

luat măsuri pentru respectarea cu strictete a 
graficului privind asigurarea permanentei de 
noapte și a celui de deplasare a cadrelor sani
tare in satele componente ale comunei Birnova ; 
tinerea corectă a evidentei medicamentelor : 
mutarea din cadrul circumscripției a soților 
Cozma și sancționarea dr. Bostoacă. Concluziile 
rezultate din control au fost' prelucrate cu toți 
lucrătorii sanitari, în prezenta factorilor de con
ducere din comună.

Comitetul municipal București al P.C.R.: Cele 
sesizate se confirmă în mare parte, fapt pentru 
care Baciu Victor, director la intreprinderea 
„Flamura Roșie", a fost exclus din partid și scos 
din funcție.

U.J.C.C.-Vaslui : In urma măsurilor luate, în 
comuna Costești funcționează în prezent un 
atelier permanent de reparat radiouri si televi
zoare.

Ministerul Transporturilor si Telecomunicații
lor : Pentru ft nu se măi repeta astfel de si
tuații. garnitura trenului 17003. de pe distanța 
București—Galați, a fost suplimentată cu un va- 
gon-restaurant și un vagon .clasa a Il-a perma
nent. plus un vagon clasa a Il-a in zilele de 
simbătă.

Neculai ROȘCA

ță, 
sau 
„de 
după capacitatea de a 
comunica o experiență 
'de viață și a limpezi și 
mobiliza cugetele. O 
„nouă ordine culturală", 
întemeiată pe respect 
reciproc și egâlă eva
luare a operelor, prinde 
contururi, reliefind con
tribuția tuturor popoare
lor la tezaurul mondial. 
Ca niciodată mai înain
te. apare limpede in lu
mină faptul că o operă 
nu iși lărgește audiența 
decit atunci cînd co
munică o experiență 
concretă, dintr-urt anu
me loc și timp ; devine 
universală pentru că 
este autentic umană, iz- 
vorită dintr-o „vatră".

Atașamentul față de 
oamenii care te-au for
mat și alături de care 
muncești, solidaritatea 
cu strămoșii și urmașii 
este primul pas spre u- 
niversalitate. Așa cum 
ne arată această împle
tire Enescu, care a țe
sut în compozițiile lui 
cintecele străbunilor, 
Brâncuși, care povestea 
vizitatorilor la Paris 
cum a început să sculp
teze lemnul in Gorj, 
Eminescu, care a fost 
universal, cum spunea 
Arghezi, pentru că a 
fost mai întij român. 
Cunoașterea tradiției 
culturale a poporului că-

I

ruia ii aparții este o în
datorire elementară ; 
numai astfel poți păși 
mai departe spre uni
versalitate. înțelege ca
podoperele lumii și vor
bește pentru oameni de 
pretutindeni cel care a 
citit mii de texte scrise 
in limba maternă și a 
cercetat satele și orașele 
din toate colțurile țării, 
ca Nicolae Iqrga, savan
tul de renume mondial. 
Cine pornește să cu
noască totul fără să 
creadă in adevărurile 
de viață alor săi1 se în- 
șală . pe sine. Asemeni 
celui care perorează des
pre prietenie și nu are 
nici um prieten, fiind, 
cum spunea Dinicu Go- 
lescu. „un nimic".

Este indicat ca 
ceste zile în care 
nem unei analize 
te amplul proces 
ducației 
culturii 
cercetăm, 
legătura dintre îmbogă
țirea conștiinței cu toa
te achizițiile valoroase 
din trecut și extinderea 
orizontului, prin imbră- 
țișarea tuturor cuceriri
lor din lumea de astăzi. 
Istoria, ca știință a tre
cutului, nu poate lipsi 
din formația nici unui 
om de știință a prezen
tului, așa cum înfăptui
rile luminoase ale po
poarelor angajate 1. 
lupta pentru libertate a- 
runcă noi lumini asupra 
propriei noastre deve
niri. In afara faptului 
că cercetarea istorică 
poate fi chemată să a- 
corde mai multă atenție 
studiilor comparate și

politice 
socialiste 
încă

în a- 
supu- 
aten- 
al e-

Și 
să 

o dată,

în

de istoria civilizațiilor, 
noi forme pot fi găsi
te de muzee și biblio
teci, radio și televiziu
ne pentru a spori parti
ciparea publicului la 
dezbaterea problemelor 
care îmbină frămîntări 
și căutări ale prezentu
lui cu reconsiderarea u- 
nor mari etape din is
toria civilizațiilor. Inse- 
rind mai deplin și mai 
sistematic istoria patriei 
in istoria universală, 
cercetarea și procesul 
didactic pot deschide 

• noi perspective discuții
lor pe teme de strin
gentă actualitate, de
oarece punerea în lumi
nă a rolului efectiv pe 
care l-a jucat poporul 
nostru în istoria po
poarelor, de-a lungul 
secolelor, sporește con
siderabil identificarea 
modalităților de afir
mare a contribuției ro
mânești în lumea con
temporană.

Patriotul pe care l-au 
format dascălii „Școlii 
ardelene" și iluminiștii 
moldoveni și munteni 
și-a luminat • mintea 
pentru a înțelege lu
mea în care trăia ; o- 
mul plămădit în zilele 
noastre, după inițierea 
amplului efort de re
considerare a întregului 
prbces cultural, soldat 
cu solide sinteze ale 
vieții politice și econo
mice, de istoria artelor, 
a filozofiei, a literatu
rii. este integral anga
jat in lumea în care 
trăiește, deoarece
simte' tot mai puternic 
atașat de valorile patriei 
socialiste.

S-au 
de ani 
Râkdczi, conducătorul răscoalei anti- 
habsburgice din anii 1703—1711, în
timpul căreia a fost proclamat, de 
către Dieta din Alba Iulia, principe 
al Transilvaniei, sub numele de 
Francisc II. Dc numele său se leagă 
una din paginile bogatei cronici a 
luptei pe care au purtat-o în strînsă 
Unitate, de-a lungul secolelor,,oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri, fără 
deosebire de naționalitate. împotri
va asupritorilor străini și autohtoni, 
pentru libertate națională și socială.

La sfîrșitul veacului al XVII-lea, 
Imperiul habsburgic reușise, în urma 
victoriilor repurtate împotriva Im
periului otoman, să anexeze întrea
ga Ungarie, precum și principatul 
autonom al Transilvaniei. în aceste 
teritorii a fost in
staurat un crunt 
regim de opresiu-

300 de am i 

„jugul de lemn" . . _
turcesc a fost în- III rfOlirițloteuit cil cel „de *UI 1 1 al|Wd
fier" habsburgic. ________________
împilările de tot 
felul au dus la 
țumirilor populare, 
bufnit cu putere 
anului 1703. cînd s-a declanșat un 
adevărat război 
potriva Casei 
mintirea 
Gh. Doja în urmă 
cole, 
ruți". 
aflat 
tr-o 
ghiari, cunoscută pentru împotrivi
rea sa față de dominația habsbur- 
gică. In faimosul său manifest din 
iunie 1703, Râkoczi demasca abuzu
rile și silniciile săvîrșite de autorită
țile habsburgice împotriva poporului 
maghiar. El a promis răsculaților scu
tirea de dări și servituti iobăgești.

Declanșată în Ungaria de nord, 
răscoala s-a extins cu repeziciune și 
în rindurile românilor din Transilva
nia, care formau marea majoritate a 
populației principatului. Supuși unei 
erupte exploatări din partea nobili
mii; precum și a autorităților im
periale, ca și unor acute presiuni de 
catolicizare, iobagii români, o parte 
a clerului ortodox și chiar a micii 
nobilimi (în special din Țara Hațe
gului) s-au alăturat în număr im
presionant răsculaților. Constituiți in 
numeroase detașamente, organizate 
și conduse de căpetenii rămase le
gendare — Marcu Hațeganu în Bi
hor, Ciurilă pe Someș, Nichita Bali- 
ca la poalele Apusenilor, Bucur Cîm- 
pean în Tara Bîrsei și Trei Scaune, 
Vasile Negru în secuime, dar mai 
ales Gligor Pintea, zis Pintea Vitea
zul. care ajunsese să conducă circa 

de oameni în Maramureș —

țăranii români au atacat garnizoanele 
habsburgice din orașele Transilva
niei. au participat masiv, alături de 
Râkdczi, la bătăliile date împotriva 
oștilor imperiale. Prin lupta comună 
a fost eliberată întreaga Transilva
nie, cu excepția cîtorva orașe

, în toamna anului 1704, forțele im
periale au pornit o contraofen
sivă care a dus la recucerirea. în 
cea mai mare parte, a Transilvaniei 
și la respingerea lui Râkoczi în Un
garia de nord ; răscoala curuților 
s-a transformat intr-un război înde
lungat de uzură. împotriva unui ina
mic superior în efective și arma
ment. La slăbirea mișcării a contri
buit și compromisul pe care Râkoczi 
l-a făcut cu marea nobilime în spe
ranța de a-și menține sprijinul aces
teia — sacrificînd

se

adîncirea nemul- 
care au ră- 
în primăvara

de eliberare îm- 
de Austria. în a- 

„cruciațiior" conduși de 
cu două se- 

răsculații s-au numit „cu- 
La conducerea răscoalei s-a 

Francisc Râkoczi, originar din- 
familie de mari nobili ma-

astfel interesele 
păturilor mijlocii 
și mal ales ale 
iobagilor, care, 
pină la urmă, 
dezamăgiți de a- 
ceastă alianță, 
l-au părăsit. Ma
rea nobilime ma
ghiară l-a trădat 
însă pe Râkoczi 

și a încheiat cu autoritățile habsbur
gice pacea de la Satu-Mare (26 
aprilie 1711), prin care Ungaria și 
Transilvania au reintrat sub auto
ritatea împăratului de la Viena, 
Râkdczi a fost nevoit să ia drumul 
pribegiei, încetînd din viață în 1735, 
departe de țară.

Merită subliniat că lupta de elibe
rare antihabsburgică purtată de răs- 
cuiații conduși de Râkoczi a stîrnit 
un. larg ecou în Țara Românească și 
Moldova. La eroismul răsculaților 
s-au referit în scrierile lor ilustrul 
cărturar Constantin Cantacuzino 
stolnicul, cronicarul moldovean Ni- 
colae Muște, care sublinia că, deși 
răsculații „izbîndă nu au 
nu se cade a le face vreo 
pentru pămintul și patria 
bătut, silindu-se 
lor".

Vitejia arătată 
luptă în acei ani 
dintre români, maghiari, secui, sași 
au lăsat nepieritoare urme în versu
rile, cintecele și jocurile populare. 
Asemenea bogate tradiții de luptă 
infrățită, continuate și dezvoltate 
mereu in decursul istoriei, au sudat 
trainic legăturile dintre oamenii 
muncii români și cei de alte naționa
lități, legături ce au fost ridicate pe 
o treaptă superioară în zilele noas
tre, cînd, prin înfăptuirea politicii 
naționale marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, au fost asi
gurate deplina egalitate in drepturi 
a tuturor cetățenilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, participarea 
lor activă la conducerea destinelor 
patriei socialiste.

pentru

dobîndit... 
vină, căci 
lor s-au 
eliberarea

pe cîmpurile de 
și frăția de arme

Dr. Paul CERNOVODEANU

Un concediu petrecut într-o sta
țiune și ambianță plăcută este — 
cum bine se știe — reconfortant. 
Filialele întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante din Bucu
rești, Bd. Republicii nr. 4 și 68, ofe
ră publicului amator locuri la odih
nă in hoteluri, în următoarele sta
țiuni : Timiș — hotel ,.Kaiser" ; Si-' 
naia — hotelurile „Palas". „Peleș", 
„Montana" ; Sovata — hotel „Alu- 
niș" ; Slănic Moldova — hotel „Per
la" ; Tușnad — hotel „Ciucaș" ; Po-

hotel „Doi ursuleți" ; Man
galia — hotel „Mangalia" ; Mamaia 
— hotel „Parc!‘ ; Herculane — ho
tel „Hercules".

Plecările au loc zilnic, sejurul 
fiind de la trei zile în sus. De ase
menea, se pot reține locuri, cu ca
zare in vile, în stațiunile : Sinaia, 
Predeal, Bușteni. Borsec, Borșa, 
Tușnad, Izvoarele, Păltiniș Mo- 
neasa, Lacul Roșu. Sovata, sejurul 
minim fiind de șase zile.
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TENIS DE
Campionate, competiții, clasamente
MASĂ

In proba de simplu 
pionatelor europene _ ___
masă, ce au avut loc la Praga, mul
tipla noastră campioană Maria A- 
lexandru a cucerit medalia de ar
gint. După un joc foarte disputat, 
finala a revenit sportivei engleze 
Jill Hammersley (23—21, 
17—21. 21—19). Celelalte finale 
fost cîștigate de Secretin (Franța) la 
simplu bărbați ;■ Palatinus, Stipancic 
(Iugoslavia) la dublu mixt ; Jill 
Hammersley, Linda Howard (Anglia) 
la dublu femei ; Bengtsson. Johan
sson (Suedia) la dublu bărbați.

femei a cam- 
de tenis de

21—16, 
au

GIMNASTICĂ
Comentînd meciul de gimnastică 

dintre echipele Franței și Româ
niei, desfășurat timp de două zi
le la Rouen, corespondentul agenției 
France Presse subliniază, printre al
tele : „Echipele de gimnastică ale 
României au obținut victorii logice 
în fața reprezentanților Franței cu 
ocazia acestei duble intilniri. Dacă in 
întîlnirea masculină gimnaștii români 
au ciștigat la o mică diferență 
(558,80 — 558,35 puncte), în schimb 
la feminin oaspetele au atătat o 
mare superioritate, terminind victo
rioase la un scor concludent : 
378,55—369.35 puncte, deși din echipa 
lor a lipsit tinăra și talentata cam
pioană a Europei, Nadia Comăneci, 
lăsată să se odihnească".

La individual compus, pe primele 
trei locuri s-au clasat — masculin : 
1. Dan Grecu (România) 113,05 punc
te ; 2—3. Boerio, Moy (ambii Fran

ța) — cu cite 112,40 puncte ; — 
feminin : 1. Teodora Ungureanu
(România)_ 77,60 puncte ; 2. Georgeta 
Gabor
Anca 
puncte.

(România) 76.65 puncte : 3.
Grigoraș (România) 75,70

FOTBAL
Astă-seară, la Roosendaal (Olanda), 

selecționata olimpică a României 
susține, după cum s-a ■ mai anunțat, 
prima partidă cu echipa Olandei, in 
cadrul preliminariilor olimpice. Jocul 
începe la ora 21 și va 
întregime, în direct, 
noastre de radio.

Divizia B — etapa 
zultate tehnice : Seria 
Tecuci — F.C.M. Galați 
Brăila — S.C. Tulcea 
Pașcani — Unirea Focșani 2—1, Me
talul 
C.S.
2—0, 
3—0, 
tra Neamț 3—0, 
Cimentul Medgidia 2—2, C.S.U. Ga
lați — ~
ment : 
Brăila 
C.S.U.
26 p ; Prahova 25 p (24—15) ; C.S.M. 
Borzești 25 p (25—18) ; Gloria 22 p ; 
C.S.M. Suceava 21 p : Victoria 20 p 
(17—22) ; C.S. Botoșani 20 p (15—26) ; 
Celuloza 20 p (26—44) ; Ceahlăul 
19 p ; Metalul 18 p. (24—25) ; Unirea 
18 p (19—28) ; Cimentul 17 p ; Viito
rul 16 p ; S.C. Tulcea 14 p.

Seria a Il-a : Autobuzul —• Progre
sul București 0—1, C.S. Tirgoviște — 
S.N. Oltenița 3—0, Dinamo Slatina —

t V >

16,30

17,00
17,05

17,30
PROGRAMUL I

18,00
.9,00 Teleșcoală.

10,00 A milita pentru nou... Inițiative 18,30
ale comitetelor sindicale — repor-
taj TV. 18,50

10,20 Film artistic : ,,Insula misterioa-
să“. Premieră TV.

12,05 Telex. 19,00
16,00 Teleșcoală.

fi transmis în 
de posturile

a XXII-a, re-
I. : Victoria 

0—0. F.C.
4—0, C.F.R.

Plopeni — F.C. Petrolul 1—1, 
Botoșani — C.S.M. Suceava 
Prahova — Celuloza Călărași 

Gloria Buzău — Ceahlăul Pia- 
Viitorul Vaslui —

C.S.M. BorZești 2—0. Clasa- 
F.C.M. Galați 31 p ; F.C. 
30 p ; C.F.R. 27 p (39—21) ; 
27 p (22—16) : F.C. Petrolul

Metrom 2—0. Tractorul — Steagul 
roșu 0—1, Chimia Tr. Măgurele — 
Chimia Rm. Vilcea 1—0, Unirea 

■Alexandria — Metalul Mija 3—0, Me
talul București — Voința 0—1, Mi
nerul Motru — Electroputere 1—0, 
Nitramonia — F.C.M. Giurgiu 1—1. 
Clasament : Progresul 31 p ; C.S. Tir
goviște 30 p ; Dinamo 29 p (40—16) ; 
Steagul roșu 29 p (29—18) : Electro
putere 25 p ;. Chimia Rm. Vilcea 23 p 
(35—29) ; Chimia Tr. Măgurele 23 p 
(23—27) : Unirea 22 p ; Voința 21 p ; 
Metalul București 20 p (22—27) ; S.N. 
Oltenița 20 p (23—3,3) ; F.C.M. Giur
giu 20 p (21—36) ; Metalul Mija 19 p 
(25—34) ; Nitramonia 19 p (21—30) ; 
Tractorul 19 p (21—30) ; Minerul 17 
p ; Autobuzul 15 p ; Metrom 14 p.

Seria a IlI-a : Rapid Arad — Cor- 
vinul Hunedoara 2—1, F.C. Șoimii 
Sibiu — Gaz metan Mediaș 2—0, 
Minerul Moldova Nouă — F.C. Baia 
Mare 1—0, Dacia Orăștie — Mureșul 
Deva 2—0, Industria Sîrmei — C.I.L. 
Sighet -1—0, Gloria Bistrița — Sticla 
Turda 2—0, Unirea Tomnatic — U.M. 
Timișoara 2—2, C.F.T. Timișoara — 
Metalurgistul Cugir 1—0, Victoria 
Călan — Victoria Cărei 1—0. Clasa
ment : F.C. Corvinul 33 p ; F.C. Șoi
mii 30 p ; F.C. Baia Mare 26 p ; Glo
ria 25< p ; Victoria Călan 24 p ; C.F.R. 
23 p : Industria Sîrmei 22 p (32—28) ; 
U.M.T. 22 p (27—20) ; Minerul 22 p 
(33-j35) ; Gaz metan 21 p (37—27) ; 
Sticla 21 p (18—22) ; Metalurgistul 21 
p (22—28) ; Rapid 21 p (20—35) ; 
C.I.L. 20 p ; Dacia 19 p ; Mureșul 18 
p ; Victoria Cărei 14 (17—35) : Uni
rea Tomnatic 14 p (20—39).

AUTOMOBILISM
Publicul bucureștean a putut fi 

martor duminică la un foarte reușit 
concurs automobilistic (viteză pe 
circuit), concurs dotat cu trofeul 
„Memorialul Jean Calcianu". în ma
joritate, indiferent la ce clasă, cursele 
au fost interesante, spectaculoase, 
dovedind deopotrivă calitățile mași
nilor respective (cele mai multe tip 
„Dacia 1 300") și măiestria conducă
torilor lor. Din rîndul automobiliști- 
lor avansați s-au remarcat : Marin 
Dumitrescu (A.C.R. București) •— 
care a ciștigat trofeul —, Ștefan Ian- 
covici (I.A.P. Pitești), Eugen Iones- 
cu-Cristea (I.Q.B. Balș). Vasile 
Szabo (I.O.B. Balș), Vasile Ștefan 
(I.O.B. Balș), Cornel Căpriță (A.C.R. 
București) etc. In cursele începăto
rilor s-au evidențiat bucureștenii 
Adrian Ghelișel (Dacia 1 100) și Ion 
Soare (Dacia 1 300).
A

In cîteva rînduri
Turneul internațional de la Ca

racas, pentru „Cupa Altamira", s-a 
încheiat cu victoria mexicanului 
Raul Ramirez, care I-a întrecut în 
finală cu 6—3, 6—4 pe Ilie Năstase. 
In finala probei de dublu, cuplul 
Brian Gottfried (S.U.A.) — Raul Ra
mirez (Mexic) a dispus cu 7—5. 6—4 
de perechea Ilie Năstase (Româ
nia) — Jeff Borowiak (S.U.A.).

★

A luat sfirșit turneul internațional 
de la Budapesta, la care au parti
cipat sportivi din U.R.S.S., R. D. ' 
Germană, România, Bulgaria, Iugo
slavia, Ungaria și alte țări. Dintre 
luptătorii români s-au evidențiat Pe
tre Cearnău și Petre Brindușan, cla
sați pe locul doi la categoriile 52 kg 
și, respectiv, 57 kg.

Matineu de vacanță : Ursulețul 
Vogi.
Telex.
Ciclul „ctitori de cultură româ
nească".
Lecții TV pentru lucrătorii 
agricultură.
Vetre folclorice : Argeș, tară 
legendă.
Teleglob : Itinerar polonez, 
portaj.
Ziua mondială a sănătății. Invi
tatul emisiunii : dr. Alexandru 
Calomfirescu. prim-adjunct al mi
nistrului sănătății.
Ciclul „Cînțare omului" : „Pe acest 
pămînt de glorii".

din

de

Re-

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 “ "
20,15

21,45

22,10

20,00

Reflector.
Seară de teatru : „Michelangelo" 
de Al. Kirițescu.
Cintă grupul „Temptations" și 
invitata Kaye Stevens.
24 de ore.
PROGRAMUL II
Film serial : Cheiul — producție a 
studiourilor sovietice. Episodul III. 
Tezaur de cîntec românesc.
Telex. '

20.30
21.20
21,25 Spectacolul lumii (XII) — Luanda 

— februarie 4. Film.
21,50 Aventura cunoașterii. Creierul 

uman.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 aprilie. In țară : Vreme călduroa
să și in general frumoasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin în sudul țării, 
In prima parte a intervalului. Izolat, In 
nord-vestul țării, se vor semnala aver
se de ploaie. Vint slab, pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre zero și io grade, izolat 
mai coborite în estul Transilvaniei, iar 
maximele intre 18 șl 26 de grade.
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ÎNSĂMÎNȚĂRILE
Pe ogoarele județului NEAMȚ, ziua 

de duminică, prima zi mai călduroasă 
din această primăvară, a fost folosită 
din plin la pregătirea ogoarelor și se
mănat. Cu ajutorul unei stații de ra- 
dio-telefon portabilă, aparținind trus
tului județean S.M.A., aflăm că încă 
de la ora 6 dimineața au ieșit pe 
cimp 1 472 de tractoare. Pe raza 
S.M.A. „Ion Creangă" am găsit in 
brazdă toate cele 72 de tractoare. De 
la ing. Valeriu Bogatu, directorul sta
țiunii, aflăm că numai in această zi 
s-au insămînțat cu sfeclă de zahăr 210 
hectare, din cele 550 hectare planifi-

de tractoare pe
cate. Și’mecanizatorii care servesc 
cooperativa agricolă din Sâbăoani au 
însămințat duminică primele 50 hec
tare cu sfeclă de zahăr. Tovarășul 
Petru Olinici, secretarul comitetului 
comunal de partid, brigadierii și șefii 
de fermă Iosif Burcă. Grațian Cocuz 
și Dinca Imbrea munceau alături de 
cei peste 200 de țărani cooperatori 
din satul Traian la executarea rigole
lor și plantatul manual al cartofilor 
pe 100 de hdetare. Se muncea intens 
și în alte unități agricole din județul 
Neamț. La cooperativa agricolă din 
Girov, de exemplu,

țațe ultimele suprafețe cu borceag. La 
Căciulești 
tași de 
activității 
duminică 
județului
300 ha, pregătirea pentru însămințări 
a peste 3 000 ha, insămînțarea a a- 
proape 1 000 ha, îndeosebi cu sfeclă 
de zahăr.

Dar, in ciuda acestei note genera
le bune, 'în raidul nostru am consta
tat și cazuri de lipsă de preocupare 
pentru buna organizare a muncii. La 
Bozieni-Dulcești, duminică nimeni 
nu se afla în cimp. De asemenea, in 
comuna Horia nu s-a lucrat aproape 
deloc.

s-au plantat 20 ha cu bu- 
sfeclă etc. în bilanțul 
de pe ogoare desfășurate 
s-au consemnat la nivelul 
executarea arăturilor pe

din Petricani și Cordun nu s-a lu- 
. crat pe măsura cerințelor. Cauza ?
Consiliile de conducere ale unități
lor nu au luat, măsuri de mobilizare 
a oamenilor. Din această cauză, me
canizatorii nu au avut posibilitatea 
să lucreze la pregătirea terenului. 
Aceste cîteva neîmpliniri pun în e- 
vidență necesitatea ca acum, peste 
tot, organizațiile de partid, comanda
mentele comunale să militeze cu 
perseverență pentru a se asigura o 
bună organizare a muncii pe ogoare, 
pentru 
cipline

În flux neîntrerupt
(Urmare din pag. I)

înstructor al 
partid — 
a stabilit

co
ca, 
de 

re
in 

s-a

întronarea unei ordini și dis- 
în fiecare unitate.

PE SCURT
DE PE OGOARE

OLT. Mecanizatorii și cooperatorii 
din județul Olt au reușit să încheie 
semănatul florii-soarelui și al celor
lalte culturi din prima epocă pe toate 
suprafețele prevăzute. De luni. în 
partea de sud a județului, a inceput 
semănatul porumbului. Primii au 
ieșit la semănat mecanizatorii din 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii Vișina. Ștefan cel Mare și 
Vlădila. (Emilian Rouă).

VASLUI. Duminică, 2 413 tracto
riști și peste 33 000 țărani cooperatori 
au lucrat pe ogoarele județului Vas
lui. In această zi a fost pregătit 
terenul pentru semănat pe 14 500 
ha și au fost semănate 2 233 ha. Cu 
lucrările executate duminică și luni, 
suprafața totală însămînțată in județ 
a ajuns la peste 13 000 ha. din cele a- 
proape 16 000 ha planificate pentru 
urgența I. Cooperativele agricole din 
Bozia. MurgCni. Șuletea. Găgești, 
Drinceni ș.a. au încheiat semănatul 
acestor culturi. (Crăciun Lăluci).

Nici la cooperativele agricoleau fost însămin- Ion MANEA

1 lEI

OHS®»®
Ferma Călugăreni a I.A.S. Cornâțelu este prima unitate din județul Dîmbovița care a început semănatul florii- 

soarelui Foto : E. Dichiseanu

tovarășul Gh. Vidroiu, 
comitetului județean de 
mandamentul județean 
în toate unitățile agricole, ziua 
duminică să fie^o zi de muncă 
cord pe ogoare"? Și. intr-adevăr, 
cele mai multe unități agricole
lucrat cu spor de dimineața pină 
seara.

In unele unități agricole din cele 
. două județe nu s-a înțeles însă nece
sitatea folosirii din plin a timpului 
de lucru. în vreme ce pe terenurile 
unităților vecine activitatea era m toi, 
la cooperativa agricolă Conțești, ju
dețul Dîmbovița, cele 22 de tractoare 
stăteau aliniate în curtea secției de 
mecanizare. Șeful secției și inginerul- 
șef al cooperativei nu au fost de gă
sit. Singurul om prezent la secție, 
tractoristul Ion Dumitru, ne-a spus 
că nu s-a dat program pentru nici o 
lucrare, deși erau multe de făcut. La 
cooperativa agricolă Leordeni, jude
țul Argeș, solicităm tovarășului Vale
rian Izbășescu, contabilul-șef, să ne 
indice unde se lucrează pentru a face 
niște fotografii. „S-a lucrat pină 
acum la plantat ceapă, cartofi, varză 
timpurie și semănat mazăre. Activi
tatea pe ziua de azi s-a încheiat". Nu 
era decît ora -12 fără un sfert.

Insistăm asupra acestor neajunsuri 
intrucît timpul bun de lucru trebuie 
să fie folosit din plin. Programul de 
muncă este unul și același pentru 
toate cooperativele agricole : de di
mineața pină noaptea.

Aurel PAPADIUC

Excelenței Sale Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,

împărăteasa mi se alătură pentru a transmite vii mulțumiri Excelenței 
Voastre și doamnei Ceaușescu pentru amabilele urări pe care ați binevoit să 
mi le adresați cu ocazia celei de-a cincizecea aniversări a dinastiei Pahlavi 
și a Anului Nou iranian.

Țin, de asemenea, să exprim deplina mea satisfacție în legătură cu 
prietenia foarte cordială care există între noi și cu plăcutele contacte și 
convorbirile fructuoase pe care le-am avut cu Excelența Voastră în repetate 
rinduri.

Am convingerea că interesul cu totul deosebit pe care Excelența Voastră 
l-a manifestat întotdeauna față de dezvoltarea relațiilor noastre a reprezentat 
un element dintre cele mai eficiente pentru strîngerea legăturilor de colaborare 
dintre România și Iran, spre binele popoarelor' noastre și al cauzei păcii.

în ceea ce mă privește, doresc să vă spun din inimă cit mă bucur să 
văd că raporturile excelente dintre cele două popoare ale noastre se întăresc 
din ce in ce mai mult, animate cu adevărat de respect și încredere reciprocă.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre și doamnei 
Ceaușescu, din partea împărătesei și a mea personal, urările noastre cele 
mai călduroase de sănătate și fericire, precum și de prosperitate pentru 
poporul român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI
Șahinșahul Iranului

Sosirea unei delegații a Partidului Socialist
din Costa Rica

O delegație a Partidului Socialist 
din Costa Rica, formată din 
rășii • Alvaro Montero Mejia, 
tar general al partidului, și 
Devandas Brenes, membru al
siei Politice, secretar al C.C. al par
tidului, care, la invitația C.C. al

tova- 
secre- 
Mario 
Comi-

P.C.R., face o vizită în țara noastră, 
a sosit in Capitală.

La sosire, oaspeții costaricani au 
fost salutați de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Conferință de presă ia Ambasada R. P. D. Coreene
Populare 
loc, luni, 
care au 
publica- 
Radiote-

BUZĂU. Duminică, munca a con
tinuat in ritm intens in toate unită
țile agricole din județ. în coopera
tivele agricole Cochirleanca. Scu- 
telnici. Smeeni. Pui^ști, Gheorgheasa. 
Sălcioara, semănătorile au fost gru
pate pe terenurile destinate a se cul
tiva cu sfeclă de zahăr, iar pină 
seara s-a terminat această lucrare. 
Cele 2 400 ha insămințate duminică 
au încheiat astfel semănatul sfeclei 
de zahăr in întreg județul Buzău pe 
Circa 12 500 ha. (Mihai Bâzu).

Pentru accelerarea lucrărilor, sprijin reciproc
între beneficiar, constructor și montor

MEHED1NȚI. Bilanțul zilei de du
minică pe ogoarele mehedințene : au 
fost insămințate peste 2 700 hectare, 
s-a pregătit terenul pentru cultura 
porumbului pe mai bine de 2 500 hec
tare, s-a executat un important vo
lum de lucrări în fermele legumicole 
și în plantațiile de pomi și vie. De 
ieri, pe terenurile cooperativei agri
cole din Obîrșia de Cîmp a- inceput 
semănatul porumbului. (Virgiliu Tă
tara).

BOTOȘANI. într-o singură zi. du
minică, 4 aprilie, s-au grăpat 12 000 
ha arături de toamnă, s-au pregătit 
aproape 6 000 ha pentru insămînțări 
și s-au semănat peste 5 000 ha, din 
care 3 000 ha sfeclă de zahăr. Supra
fețele cele mai mari au fost pregă
tite și insămințate in cooperativele 
din Răuseni, Frumușica, Știubieni, 
Românești, Bobulești ș.a. (E. Nazarie).

BIHOR. In multe unități din județ 
s-a lucrat duminică intens. Ca ur
mare, s-au terminat plantatul cartofi
lor timpurii pe intreaga suprafață de 
1 100 ha și plantatul legumelor in so
larii pe cele 163 ha. Lucrările au 
continuat intens și in cursul zilei de 
luni, ceea ce a permis să se încheie 
semănatul culturilor din urgența 
intîi. (Dumitru Gâță).

Județul Covasna beneficiază, în a- 
cest cincinal, de un volum dc inves
tiții de peste două ori rrîai mare de
cît cel realizat in cincinalul prece
dent. Ponderea noilor investiții este 
orientată spre dezvoltarea potenția
lului industrial al județului : vor fi 
construite zeci de unități noi, dezvol
tate și modernizate cele existente. 
Firesc deci ca problema asigurării 
unor condiții optime pentru realiza
rea acestor lucrări, a pregătirii ca
drelor necesare pentru intrarea in 
funcțiune a noilor capacități la terme
nele planificate să constituie o pre
ocupare dc prim ordin in activitatea 
permanentă desfășurată de organele 
locale de partid. Și aceasta cu atit 
mai mult dacă ținem seama de faptul 
că de rezultatele obținute în acest 
domeniu depind, 
măsură, 
lui de 
cială a 
potrivit
XI-lea al P.C.R., atingerea pină în 
anul 1980 a unui nivel al producției 
globale de peste 10 miliarde lei.

Pe șantierul secției de dextroză a 
întreprinderii de amidon și glucoză 
— una din capacitățile de producție 
cele mai importante cu care se va 
îmbogăți tinăra platformă industrială 
a orașului Tirgu-Secuiesc — a început 
„numărătoarea inversă". Atit con
structorul, cit și beneficiarul sint ho- 
tăriți să respecte cu punctualitate 
termenul de punere în funcțiune.

— In mai puțin de două luni, lu
crările de construcții vor fi termi
nate in intregime — ne spune mai- 

t strul Ovidiu Ionescu, șef de punct de

lucru al lotului Tg. Secuiesc 
nînd Trustului de construcții 
triale Brașov. Dar să vorbim 
creț. Am terminat în aceste zile 
structura de rezistență, am așezat 
ultimele chesoane pe acoperiș, asi- 
gurind astfel frontul de lucru nece
sar pentru izolatori. Ultimul nivel al

aparți- 
indus- 

la con-

a coborit sub minus 20 grade. Echi
pa de dulgheri condusă de Bodea 
Nicolae și aceea de fierar-betoniști 
condusă de Fabian Mihaly nu nu
mai că au recuperat in întregime 
răminerile in urmă inițiale, dar au 
obținut și avansuri, de peste o lună 
de zile, față de graficele de lucrări.

în cea mai mare 
materializarea programu- 
dezvoltare economico-so- 

județului în acest cincinal. 
Directivelor Congresului al

construcției îl vom preda în a doua 
decadă a acestei luni. Utilajele au 
fost aduse, urmează pozarea și mon
tarea lor.

Același program de acțiune cu 
termene precise, defalcat pe obiecti
ve, am găsit și la beneficiar. Din a- 
ceste programe se poate vedea lim
pede efortul permanent pentru sin
cronizarea activității constructorilor 
eu aceea a montorilor de utilaje, 
fapt ce a permis ca peste 90 la sută 
din utilajele produse în,țară și'so
site pe șantier să fie și monta
te. După cum ne-a declarat ing. 
Richter Eva, directoarea întreprin
derii de amidon și glucoză Tg. 
cuiesc, constructorul noii secții 
rită toate laudele. Cu toate că 
tr-o serie de cauze lucrările au
începute mai tirziu, constructorul 
reușit să execute intreaga structură 
de rezistență rapid, să toarne.betoa
ne la temperaturi care de multe ori

— în astfel de condiții să tot lu
crezi — ne-a destăinuit șeful de e- 
chipă Bodea Nicolae. Beneficiarul 
ne-a ajutat foarte mult. în jurul 
structurii de rezistență a secției am 
ridicat un paravan de protecție din 
folii de polietilenă, iar cu aburul teh
nologic primit de la Întreprindere 
am asigurat condiții optime de lucru 
la turnarea betoanelor. chiar la tem
peraturi mult sub zero grade.

— Pe lingă aceste rezultate trebuie 
să recunoaștem că avem și unele 
greutăți — ne spune directoarea. Mai 
sînt unele probleme pe care trebuie

să Ie rezolve proiectantul, din cadrul 
Centralei berei, spirtului și amido
nului. Fiind prima lucrare de acest 
gen din țară, proiectanții trebuie 
să-și intensifice eforturile pentru so
luționarea definitivă și la timp a 
tuturor problemelor ce vor apărea la 
cuplarea noii instalații Ia fluxul teh
nologic existent.

In încheiere se cuvine să remar
căm grija cu care a acționat și ac
ționează conducerea întreprinderii in 
vederea perfecționării cadrelor care 
vor lucra la noua instalație. Pe 
bază de testare, au fost selec- 

, ționați cei mai buni muncitori ai 
întreprinderii, care de la începutul 
anului urmează un curs de per
fecționare după un program elaborat 
de specialiștii din întreprindere. Aici 
fac cunoștință cu documentația noii 
secții, cu tehnologia fabricării dex- 
trozei, cu fluxul tehnologic folosit 
și, bineînțeles, cunoștințele teoretice 
vor fi completate cu o pregătire 
practică in secția' de glucoză. Tot pe 
bază de testare se vor asigura cei 
mai buni operatori. pentru locurile 
cele mai pretențioase.

TOMURI GGza 
corespondentul „Scînteii"

Se- 
me- 
din- 
fost 

a

La Ambasada Republicii 
Democrate Coreene a avut 
o conferință de presă la 
luat parte reprezentanți ai 
țiilor centrale, Agerpres și
leviziunii, corespondenți ai presei 
străine și membri ai corpului diplo
matic.

Cu acest prilej, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al acestei țări la 
București, Iang Miăng Sul, a făcut 
o prezentare a situației create în 
Coreea de sud ca urmare a sprijinu
lui militar pe care S.U.A. îl acordă 
regimului de la Seul. în ultimul timp 
— a arătat vorbitorul — Statele U- 
nite ale Americii. și-au sporit tru
pele staționate in Coreea de sud, au 
introdus pe scară largă arme nu-

Cronica
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale, a 
primit, luni, delegația Comisiei agri
cole din Senatul belgian, condusă de 
Andre Logae, președintele comisiei, 
aflat în țara noastră într-o vizită de 
documentare.

In cadrul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte privind modul de or
ganizare și funcționare a parlamen
telor celor două țări, unele din preo
cupările lor actuale și a fost eviden
țiat mersul ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
bclgiană.

A fost de față Paul Arthur Taver
niers, consilier al Ambasadei Belgiei 
la București.

în aceeași zi. delegația belgiană a 
avut o întrevedere cu Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, și a vizitat 
Complexul intercooperatist din Băr- 
cănești, județul Prahova.

★
Luni după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația Asociației de 
prietenie româno-finlandeză, con
dusă de Cezar Lăzărescu, președin
tele asociației, care a participat la 
manifestările organizate la Helsinki 
și în alte orașe finlandeze cu prile-

cleare și au extins aici construirea 
de noi baze militare. Totodată, s-au 
intensificat și mai mult acțiunile pro
vocatoare ale clicii Pak Cijan Hi 
împotriva R.P.D. Coreene. Pentru a- 
sigurarea păcii în Coreea și accele
rarea unificării sale independente și 
pașnice este necesar să fie retrase 
trupele americane din Coreea de 
sud, să înceteze orice ajutor militar 
sau politic dat regimului de la Seul.

în încheiere, Iang Miăng Sul a 
spus : Folosesc această ocazie pen
tru a exprima încă o dată gratitudi
nea noastră Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului român 
pentru solidaritatea și sprijinul activ 
acordat luptei drepte a poporului co
reean.

zilei
jul celei de-a 25-a aniversări a 
Asociației Finlanda-Romănia.

★
O delegație a Societății de Cruce 

Roșie din ‘Republica Socialistă 
România, condusă de general-colo
nel Mihai Burcă, președintele Con
siliului național, a plecat intr-o vi
zită de schimb de experiență în Tur
cia, la invitația Semilunii Roșii.

★
La București s-a deschis, luni, 

„Săptămina tehnică franceză", orga
nizată de Centrul francez de comerț 
exterior, Comitetul francez al mani
festărilor economice in străinătate și 
Federația industriilor mecanice și 
de. prelucrare a metalelor. Au rostit 
alocuțiuni Alexandru Mărgăritescu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la București, și 
Claude Engerand, directorul indus
triilor metalurgice, mecanice și elec
trice din Ministerul Industriei și Cer
cetării.

în încheiere, Pierre Ducornet, di
rectorul societății „L’Air Liquid" și 
vicepreședinte al Federației indus
triilor mecanice și de prelucrare a 
metalelor, a prezentat programul 
„Săptămînii tehnice franceze".

(Agerpres)
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modificate, datorită faptu- 
'ui că disciplina muncito
rească s-a întărit puternic 
și astfel de calcule aproape 
că nu-și mai au rostul. 
„Oamenii au in|eles — îmi 
spunea Gavril Mureșan — 
că ceea ce se stringe din 
greu, bob cu bob, nu poate 
fi risipit cu lopata !“.

„Lopata", la «SARO—Tir- 
goviște, nu poate fi măsu
rată decît in microni. Mi
cronul. unitate de măsură 
infinitesimală. a mia parte 
dintr-un milimetru revine 
adeseori in discuție, ca un 
laitmotiv al definirii. pre
ciziei. ' Tinârul Constantin 
Cirlan, din satul dimbovi- 
țean Ulmi, strungar la sec
ția sculărie. a ajuns la 27 
de ani unul dintre cei mai 
buni meseriași ai uzinei. 
Pină la efectuarea stagiu
lui militar a lucrat la Uzi
na de utilaj petrolier din 
Tirgoviște. angajindu-se 
apoi la —SARO- printre pri
mii 25 de muncitori. In sec
ția la care lucrează se rea
lizează numai piese unicat, 
de mare complexitate, tă
iate in oțeluri inalt aliate, 
îl întreb dacă, pentru ceea 
ce face, consideră că este 
nevoie de un mare talent ; 
dar el imi vorbește despre 
„geometria cuțitului". îl în
treb dacă a simțit pentru 
această meserie o anumită 
chemare : el imi vorbește 
de ambiție. 11 intreb dacă 
performanțele lui i-au 
„molipsit" și pe ceilalți ti
neri confrați de breaslă 
din uzină ; el imi răspun

de că, Ia faza municipală 
a concursului pentru ciști- 
garea „Strungului de aur", 
cea mai grea competiție 
profesională a breslei, toate 
premiile, adică cinci din 
cinci, au fost cîștigate nu
mai de strungarii și. frezo
rii ■de la «SARO».

Da, el, „personal", are 
aici, in uzină, un • rival : 
Constantin Cetățeanu, cu 
care, de ani de zile, se tot 
confruntă prin olimpiadele

tîrgoviștene numai in ulti
mii doi ani. Șase sute de 
inimi bătind laolaltă și o 
prezența copleșitoare, ușor 
de sesizat, deși imaterială 
și impalpabilă, făcîndu-se 
simțită doar ca o generală 
stare de spirit : emoția. 
Fremătătoare. juvenilă, 
pură în toată prospețimea 
și candoarea ei, emoția fie
căruia de a se ști și a se 
vedea in aceeași mare și 
puternică familie — fami-

sute cfe inimi
județene ale strungarilor, 
unde se dă o adevărată bă
tălie intre cei doi pentru 
cucerirea primului loc. La 
ultima ediție, din 1975. Ce
tățeanu a ieșit în fruntea 
clasamentului, urmat ime
diat de Cirlan, „dar lasă, 
că mai vorbim noi, în iu- 
nie-iulie anul ăsta, cînd ne 
vom intilni din nou 1" îl 
întreb : Ce reprezintă pen
tru dumneata competiția ? 
îmi răspunde : „Rațiunea 
de a fi, adică de a face 
ceva cu miinile astea, dacă 
se poate, cit mai bine și 
mai necesar".

în aceeași zi de primă
vară aveam să particip. în 
somptuoasa sală de specta
cole a. Casei de cultură a 
sindicatelor din municipiul 
Tirgoviște, la sfatul a 600 
de tineri comuniști primiți 
în organizațiile de partid

lia comuniștilor — deprinsă 
să răspundă întotdeauna la 
toate chemările patriei și 
ale partidului : prezent ! 
Șase sute de tineri abia in- 
trați in partid, la sfat cu 
primul secretar al județu
lui, cu întregul birou al 
comitetului municipal de 
partid, cu 40 de secretari ai 
comitetelor de partid din 
uzine și cu 25 de directori 
din unitățile industriale tir- 
goviștene. La ordinea zilei : 
calitatea producției în cin
cinalul pus sub semnul re
voluției tehnico-științifice ; 
educația politică și cultura 
puse în ampla dezbatere 
premergătoare apropiatului 
congres consacrat acestei 
teme ; creșterea, moderni
zarea și înfrumusețarea 
Tîrgoviștei ca metropolă a 
oțelului românesc. Cu un 
cuvint — calitatea lor de ti

neri comuniști angajați la 
clădirea viitorului, de oa
meni între oameni pe ume
rii cărora încep să apese 
responsabilități majore.

Cînd' Tîrgoviștea s-a în
cadrat cu ambiții demne de 
trecutul ei in ritmurile și 
la exigențele vieții noi. ea 
și-a chemat tinerii. Mii, 
zeci de mii de tineri au ve
nit să lucreze aici, să în
vețe o meserie, să urce 
treptele tot mai multe ale 
calificării. Roadele efortu
rilor lor le sînt tuturor vi
zibile : o platformă indus
trială de anvergură și, im
plicit, o nouă platformă 
umană. Puțini, numai cei 
inițiați asupra parametri
lor viitoarei dezvoltări a 
Tîrgoviștei, ar fi putut 
spune acum zece ani cum 
va arăta în 1976 acest oraș. 
Dar cum va arăta el peste 
cinci sau zece ani o știu 
tot mai mulți. O auzeam în 
sfatul celor 600 de tineri 
comuniști adunați laolaltă 
în sala cea mai nouă și 
mai modernă a Tîrgoviștei 
de la cei cu carnetele de 
partid abia primite cu un 
an sau doi in urmă., care 
vorbeau despre orașul lor 
de azi, despre orașul lor de 
miine.

Din faptele și din anga
jamentele lor se desprin
dea o certitudine care nu 
permite nici o umbră de 
îndoială : garanția supremă 
că totul va fi înfăptuit, așa 
cum o cere patria, așa cum 
o cere partidul, „fiindcă 
sint comuniști !“.
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rilor a unor produse de mare com
plexitate tehnică, cu un inalt grad de 
prelucrare. Abordind cu prioritate a- 
semenea probleme, organizația de 
partid de la întreprinderea de con
strucții/ de mașini din Reșița urmă
rește cu stăruință, prin toate căile și 
mijloacele, mobilizarea colectivelor 
din serviciile de concepție și secții
le de producție la îndeplinirea rigu
roasă a programelor de asimilare și 
modernizare, de diversificare a pro
ducției. Astfel, anul trecut au fost 
asimilate 25 de produse noi — prin
tre care turbo și hidroagregate, mo
toare și generatori electrici, motoare 
diesel pentru tracțiune feroviară, u- 
tilaj metalurgic, pompe — care re
prezintă un substanțial salt calitativ 
în structura fabricației. De asemenea, 
performanțele macaralei portuare fa
bricate într-o altă unitate construc
toare de .mașini — aceea de la Bocșa 
— sint comparabile cu cele ale ma
caralelor realizate de firme străine 
cu vechi tradiții. Și exemplele sint 
numeroase.

Intrucît in acest cincinal va trebui 
să intensificăm ritmul de înnoire a 
gamei sortimentale, in majoritatea 
întreprinderilor au fost începute lu
crările necesare — de cercetare și 
experimentare. Cum o bună parte 
din noile produse se proiectează în 
propriile noastre institute, comitetul 
județean a cerut comuniștilor care 
lucrează în acest sector să pună pe 
primul plan al preocupărilor ridica
rea performanțelor fiecărui agregat, 
urmărind transformarea laboratoare
lor din unități de determinare a a- 
numitor analize cerute de activitatea 
curentă in microcentre de cercetare 
unde să se verifice, de fapt, justețea 
unor calcule. De asemenea, s-a ur
mărit cu toată răspunderea ca fie
care unitate constructoare de mașini 
să controleze calitatea produselor pe 
standurile de probă și montaj. Ca 
urmare a măsurilor întreprinse, s-au 
executat mai multe asemenea stan
duri de încercări, iar cele existente 
au fost înzestrate cu aparate de mă
sură și control de inalt nivel tehnje.

Munca de cercetare și de concepție

din unitățile siderurgice a fost orien
tată spre rezoivarea unor probleme 
care vizează direct calitatea produ
selor, ridicarea eficienței Economice 
a unităților respective din județ. O 
activitate deosebită se desfășoară în 
această direcție și în unitățile con
structoare de mașini. Experiența a- 
cumulată permite să se intensifice 
procesul de modernizare a produse
lor ; în acest cincinal, I.C.M, Reșița 
își reînnoiește aproape total produ
sele, iar la I.C.M. Bocșa — în 1980, 
aproape 70 la sută din volumul pro
ducției o vor reprezenta produsele

sirea și promovarea celor mai bune 
tehnologii și metode de muncă, pre
cum și exigență sporită la recepțîo- 
narea materiilor prime, a subansam- 
blelor și a produselor finite. Atit la 
nivel județean, ciț și Ia nivelul co
mitetelor de partid din orașe și în
treprinderi s-a statornicit metoda de 
a se examina sistematic — trimes
trial și lunar — cum sînt realizate 
programele de măsuri stabilite. Pen
tru a avea însă o viziune de ansam
blu asupra acestor preocupări, nu ne 
mulțumim cu faptul că unitățile își 
modernizează producția, ci de fiecare

CALITATEA PRODUCȚIEI
noi. Obiective majore sub aspect ca
litativ avem și în celelalte întreprin
deri din județ : în industria minie
ră, industria lemnului ș.a. Deosebit 
de important este că fiecare între
prindere își are programul ei de ac
țiune, cuprirtzind măsuri care pot ii 
realizate cu forțele proprii, precum 
și problemele ce se vor soluționa în 
colaborare cu unități de cercetare și 
de învățămînt superior. De aplicarea 
riguroasă a acestora se ocupă atit 
serviciile funcționale, cit și comisiile 
pe problemele calității. Aceste colec
tive, îndrumate îndeaproape de co
mitetele de partid, de comitetele oa
menilor muncii, au reușit să devină 
organisme viabile și utile în realiza
rea sarcinilor prevăzute de reglemen
tările legale. O grijă deosebită este 
acordată omologării noilor produse, 
urmărindu-se ca aceasta să se facă 
numai după efectuarea tuturor pro
belor și realizarea parametrilor pre- 
văzuți în documentații.

Desigur, in vederea fructificării de
pline a condițiilor create, important 
este ca in fiecare unitate să se res
pecte riguros tehnologiile de execu
ție, să se dovedească stăruință din 
partea organelor tehnice pentru gă-

dată comparăm rezultatele activității 
cu perioadele trecute, cu exigențele 
actuale și de perspectivă, urmărind 
îmbunătățirea tuturor indicatorilor de 
calitate, a fiabilității produselor.

Pornind de la adevărul incontesta
bil potrivit căruia calitatea produse
lor depinde in cel mai înalt grad de 
calitatea pregătirii oamenilor, am 0- 
rientat organizațiile noastre de 
partid în direcția inițierii de acțiuni 
largi, de masă, menite să cultive in
teresul pentru ridicarea și perfecțio
narea calificării tehnico-profesionale, 
creșterea aportului creativ în efortul 
general de promovare a noului, a 
răspunderii și mîndriei muncitorești 
față de performanțele fiecărui pro
dus. Există, ca urmare. încă din a- 
cest prim an al actualului cincinal, o 
corelație corespunzătoare intre cerin
țele înnoirii și modernizării produc
ției și formării tehnico-profesionale a 
oamenilor, lucrătorii care urmează să 
realizeze produsele 
în forme speciale 
perfecționare.

Cum promovarea 
rea continuă a calității produselor so
licită cunoașterea temeinică a reali
tății, a tendințelor de progres, comi-

noi fiind cuprinși 
de pregătire și

noului și ridica-

tctul județean de partid cere sistema
tic organelor și organizațiilor de 
partid să considere rezultatele obți
nute ca puncte de plecare spre noi 
trepte, superioare. De aceea, una din 
direcțiile de acțiune a muncii noas
tre politice o constituie analiza exi
gentă a neajunsurilor, a cauzelor 
care le generează și a căilor de eli
minare a lor. S-a încetățenit practica 
de a se verifica și la beneficiar com
portarea produselor realizate in în
treprinderile din județ, fiind luate 
măsuri operative de înlăturare a ca
rențelor care mai pot apărea. De alt
fel, asigurarea continuității în preo
cupări și acțiuni, urmărirea atentă și 
în timp a comportării produsului la 
beneficiari, a funcționalității la pa
rametri înalți sînt un permanent în
dreptar pentru unitățile noastre fur
nizoare, venind, concomitent, și în 
sprijinul specialiștilor la reproiecta- 
rea, unor agregate, la îmbunătățirea 
lor tehnico-calitativă.

Această grijă pentru execuția ire
proșabilă și la parametrii superiori a 
fiecărui produs se desprinde și din 
operativitatea cu care sînt soluțio
nate observațiile formulate de orga
nele de control tehnic. Analizele teh
nice efectuate cu concursul nemijlo
cit al comuniștilor din acest dome
niu asupra cauzelor unor defecte 
sînt completate cu examinarea mo
dului în care este respectată de 
fiecare om, pe întregul flux de fa
bricație. disciplina tehnologică, des- 
prinzindu-se de fiecare dată conclu
zii practice pentru activitatea pro
ductivă.

Perspectivele deschise de cincina
lul revoluției tehnico-științifice in
dustriei noastre socialiste, întregii e- 
conomii ridică in fața organizației 
județene de partid sarcina complexă 
de a asigura, pe mai departe, o îm
bunătățire substanțială a calității 
producției. Aceasta impune să acțio
năm in continuare cu fermitate a- 
supra tuturor factorilor — materiali 
și umani — de care depinde înfăp
tuirea obiectivelor în domeniul cali
tății, avînd mereu în atenție perfec
ționarea concepției și a execuției pro
duselor, sporirea eficienței activității 
economice.

9 LA CASA DE CULTURA 
DIN ALEXANDRIA s-a desfă
șurat concursul formațiilor co
rale și orchestrale ale liceelor 
din București și din județele 
Argeș. Brăila. Buzău. Constanța, 
Dîmbovița. Ialomița. Ilfov, Pra
hova și Teleorman • LA GALE
RIILE DE ARTA DIN PIATRA 
NEAMȚ s-a deschis expoziția 
județeană de artă plastică dedi
cată celei de-a 55-a aniversări 
a partidului, a zilei de 1 Mai și 
pregătirii Congresului educației 
politice și culturii socialiste.

« LA RÎMNICU-VÎLCEA s-a 
desfășurat concursul formațiilor 
de teatru, montaj literar-mu- 
zical al recitatorilor din școli, 
„Sub flamura partidului, te slă
vim Românie socialistă". • „SA 
CUNOAȘTEM SI SA RESPEC
TĂM LEGISLAȚIA NOASTRĂ 
SOCIALISTA'' este tema unui 
simpozion organizat la Reșița. 
• „CASA DE CULTURA, LA 
DISPOZIȚIA NOASTRA" se in
titulează acțiunea declanșată in 
județul Mehedinți. în cadrul că
reia, o dată pe săptămină, la ca

sele de cultură se organizează, 
prin rotație, „Ziua complexă a 
întreprinderii", o LA ARAD a 
avut loc cea de-a patra ediție a 
festivalului de muzică ușoară 
„Ritmurile tinereții", cu partici
parea unor soliști din Bihor. Hu
nedoara, Caraș-Severin. Teleor
man și Arad. • AGENDA AR- 
GESEANA. în toate comunele 
județului se desfășoară săptă- 
mîni culturale sub genericul 
„Codul eticii și echității socialis
te în viața noastră". La Pitești a 
avut loc un spectacol dedicat

CARNET CULTURAL
fruntașilor in producție. Stafia 
de radioficare din Curtea de 
Argeș a inițiat un ciclu de emi
siuni dedicate istoriei partidului. 
Un program de 7 filme istorice, 
vizionate de peste 18 000 de 
elevi, a prezentat cinematogra
ful „Dacia". La Cirttpulung, tine
rii au participat la concursul 
intitulat „Popor de viteji", pe 
teme de istorie și literatură.

• UN NUMĂR SPECIAL Al. 
„TRIBUNEI AGITATORULUI" 
și trei expoziții dedicate mun
cii politice de masă folosite 
de organizațiile de partid între
gesc, la Craiova, activității? po
litico-educative desfășurate în 
această perioadă. e> AGENDA 
BAIMAREANĂ. „Liră lingă ini
ma țării" se intitulează recitalul 
de yersuri patriotice, pregătit de

Teatrul dramatic din Baia Mare 
spre a fi prezentat în întreprin
deri și școli. Complexul astrono
mic popular a prezentat la că
minul de nefamiliști al T.C.M. 
din Baia Mare, la Săsar și Tg. 
Lăpuș expunerea „Civilizația 
cosmosului", insoțiță de proiec
ții. La Sighetu Marmației — faza 
județeană a concursului bri
găzilor artistice de agitație. 
„Problematica romanului ro
mânesc contemporan" a fost 
luată în dezbatere la Casa de 
cultură a sindicatelor din Baia

Mare. Simpozionul „Contribuția 
noilor cercetări arheologice la 
cunoașterea procesului de for
mare a statelor feudale româ
nești independente" a fost orga
nizat la muzeele din Baia Mare 
și Sighetu Marmației. o MEM
BRII CENACLULUI PLASTIC 
„ARTA". înființat recent lă Vas
lui, au deschis o expoziție cu
prinzi nd peste 80 de lucrări. 
Q AGENDĂ OLTEANA. între
prinderea de prelucrare e alumi
niului din Slatina a organizat o 
dezbatere pe tema „Rolul orga

nelor și organizațiilor de partid 
în mobilizarea angajaților la 
apărarea și dezvoltarea proprie
tății obștești". La Muzeul jude
țean a avut loc sesiunea de refe
rate și comunicări „Comori ale 
creației artistice populare din 
județul Olt". La biblioteca orășe
nească, o masă rotundă a avut 
drept temă „Cartea social-politi- 
că in sprijinul activității propa
gandistului." • LA MUZEUL 
UNIRII DIN ALBA IULIA s-a 
deschis expoziția artiștilor plas
tici amatori din acest județ.
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în favoarea cooperării 
intereuropene

Lucrările sesiunii Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa

GENEVA 5 — Corespondentul nos
tru transmite : Dezbaterile celei 
de-a XXXI-a sesiuni a Comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru Europa 
sint consacrate, în aceste zile, exa
minării principalelor fenomene ce au 
caracterizat evoluția economiei țări
lor membre ale comisiei in ultimul 
an, stadiului relațiilor de cooperare 
intre state și perspectivelor de dez
voltare a acestor relații. In cadrul 
dezbaterilor, reprezentanții diferite
lor state au menționat eforturile co
misiei de a contribui la o mai bună 
cunoaștere a problemelor economice 
ale țărilor membre, de a stimula co
operarea între state pentru soluțio
narea acestor probleme în interesul 
tuturor țărilor, prin mijloace și for
mule general acceptabile.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul României, Dra- 
goș Șerbănescu. a subliniat că asi
gurarea de condiții normale, bazate 
pe responsabilitatea față de dezvol
tarea colaborării între toate sta
tele din regiunea C.E.E./O.N.U., ca și 
din întreaga lume, devine cu atit 
mai necesară cu cit problemele de
pășesc. prin amploarea lor, cadrul 
unei țări sau al unei regiuni, intere- 
sînd toate țările, indiferent de mări
mea lor, de nivelul lor de dezvoltare

sau de sistemul lor social și econo
mic. Din acest unghi — a subliniat 
vorbitorul — soluționarea principa
lelor probleme aflate in fața țărilor 
de pe continentul epropean' și din 
alte regiuni ale lumii nu mai poate 
constitui, în prezent, apanajul unui 
grup de țări, de obicei al țărilor mai 
bine dotate din punct de vedere eco
nomic, ci ea trebuie să fie rodul 
unei concertări între toate țările.

Subliniind că în activitatea sa vi
itoare comisia trebuie să acorde o 
atenție mai mare formelor de co
operare care ar putea fi inițiate pe 
plan general european sau pe plan 
subregional, vorbitorul s-a referit la 
atenția specială pe care comisia tre
buie să o acorde, între altele, coope
rării între țările din Balcani.

Rațiunea de a fi a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa — 
a continuat' vorbitorul — este de a 
contribui din plin la depășirea stării 
de divizare a continentului. Potrivit 
aprecierii României, activitatea de 
studiu și analiză a comisiei, în tota
litatea sa, trebuie să fie concepută 
și realizată astfel îneît acest orga
nism să-și poată îndeplini sarcina 
principală, de promovare a cooperă
rii între toate statele membre.

Sesiunea Comitetului permanent
al O. N. U. D. I.

Tn dezbatere : acțiuni conjugate in sprijinul industrializării 
țărilor în curs de dezvoltare

VIENA 5 (Agerpres). — La 5 apri
lie a inceput, la Viena, cea de-a 
Vil-a sesiune a Comitetului perma
nent al Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industrială 
(O.N.U.D.I.), organism din care tac 
parte 45 de țări dezvoltate și în 
curs de dezvoltare, între care și 
România.

Deschizînd lucrările. în calitate de 
președinte al sesiunii precedente a 
Comitetului permanent al O.N.U.D.I., 
ambasadorul Dumitru Aninoiu a evo
cat acțiunile întreprinse și îndeosebi 
cele ce vor trebui realizate in pe
rioada următoare în vederea transpu
nerii in viață a hotărîrilor adoptate 
de Conferința generală a O.N.U.D.I. 
de la Lima și de cea de-a Vil-a se- 
sșiune extraordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U., decizii al căror sens 
final este transformarea O.N.U.D.I. 
intr-un for international democratic 
și eficient, in sprijinul eforturilor 
proprii ale țărilor in curs de dezvol
tare de a-și făuri și dezvolta indus
tria națională.

Reprezentantul român a menționat 
sesiunea Comitetului interguverna- 
m.ențal pentru elaborarea Constituției 
O.N.U.D.I.. ale cărei lucrări s-au des
fășurat între 22 martie și 3 aprilie, 
marcind, prin contribuția statelor 
membre și înainte de toate a ..Grupu
lui celor 77“, din care face parte și 
țara noastră. încă un pas în direcția 
Stabilirii cadrului politico-juridic al

viitoarei Organizații a Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industrială, 
ca instituție specializată în sistemul 
Națiunilor Unite.

Pe agenda de lucru a actualei se
siuni a comitetului permanent se află 
o serie de probleme importante, între 
care evaluarea progreselor obținute 
în transpunerea in practică a de
clarației și planului de acțiune de la 
Lima privind dezvoltarea și coope
rarea industrială, documente care în
sumează un ansamblu de măsuri și 
acțiuni conjugate, în sprijinul indus
trializării țărilor în curs de dezvol
tare, care sint de. natură să contribuie 
la procesul de instaurare a unei noi 
ordini economice internaționale.

De asemenea, comitetul permanent 
urmează să procedeze la examinarea 
activității O.N.U.D.I. in anul 1975, re
flectată în raportul prezentat de di
rectorul executiv, și a programului 
organizației pe anii 1976 și 1977.

în ședința inaugurală au mai luat 
cuvîntul noul președinte al comitetu
lui permanent — reprezentantul Tu
nisiei — și directorul executiv al 
O.N.U.D.I., care au relevat că în pe
rioada în care a funcționat ca pre
ședinte reprezentantul român s-a 
putut constata maniera democratică 
și eficientă în care s-au desfășurat 
lucrările, perioadă în care consultă
rile și principiul consensului au servit 
drept instrumente de bază.

Muncitorii unei mari uzine constructoare de mașini din Hamburg (R. F. Ger
mania) demonstrează împotriva intenției patronatului de a închide între
prinderea și de a concedia pe salariați. Circa 1 100 de muncitori sint ame

nințați să-și piardă locurile de muncă

Negocierile de la Viena privind re
ducerea forțelor armate și armamen
telor, precum și adoptarea unor mă
suri adiacente in Europa centrală au 
înregistrat, în prima zi a acestei 
luni, cea de-a 100-a ședință plenară 
— moment care prilejuiește observa
torilor de presă comentarii în legătu
ră cu mersul de pină acum al tra
tativelor, cu perspectivele lor în pe
rioada următoare.

Așa cum se știe, aceste negocieri 
sint limitate atit geografic — ele se 
referă doar la Europa — cit și ca 
obiectiv, neabordind decit unele as
pecte ale problematicii dezangajării 
militare și dezarmării în Europa. Cu 
toate acestea, ele își au semnificația 
lor, orice progres ce s-ar reali
za in acest cadru fiind de na
tură să favorizeze eforturile pen
tru abordarea frontală a proble
melor dezangajării militare și dez
armării în Europa — cerință im
perioasă a noii etape în care a in
trat procesul de edificare a secu
rității europene după încheierea Con
ferinței general-europene și sem
narea, la Helsinki, a Actului final.

Din păcate, cu toate că negocie
rile de la Viena durează de aproa
pe doi ani și jumătate (au început 
la 30 octombrie 1973 și pină acum 
au avut loc 7 runde de tratative, cea 
începută acum fiind a 8-a) bilan
țul nu poate fi considerat decit ca 
extrem de sărac.

în realitate — apreciază comen
tatorii politici care urmăresc mersul 
tratativelor — acestea nu s-au 
angajat nici pină acum pe un făgaș 
concret. Pozițiile exprimate la în
ceput au rămas, în genere, neschim
bate. iar perspectivele ajungerii la 
o ințelegere practică au întîrziat să 
se întrezărească. O asemenea .stag
nare vine, desigur, în contradicție 
cu cerințele popoarelor Europei, 
care nu se pot simți într-o reală 
securitate atîta vreme cit pe acest 
continent continuă să fie concentrate 
trupe insumînd peste 8 milioane de 
oameni, peste 45 000 tancuri, peste 
15 009 avioane și peste 10 000 încăr
cături nucleare tactice — deci o for
ță distructivă fără precedent. La a- 
ceasta se adaugă faptul că pe te

ritoriul a aproape jumătate din nu
mărul statelor europene se află baze 
militare și trupe străine ; în același 
timp existența celor două blocuri mi
litare opuse - constituie un factor ee 
alimentează tensiunea pe continent, 
fiind expresia unei stări de lucruri 
pe care popoarele o doresc definitiv 
abolită.

Față de această situație de fapt și 
date fiind obligațiile pe care statdle 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki și le-au asumat — de a de-

CAMBODGIA

Numirea noului șef al statului
Prințul Norodom Sianuk și-o prezentat demisia

PNOM PENH 5 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare radiodifuzată, adre
sată națiunii, Khieu Samphan. vice- 
premier și ministrul apărării al 
Cambodgiei Democratice, a anunțat 
că guvernul cambodgian a acceptat 
cererea prințului Norodom Sianuk de 
a demisiona din funcția de șef al 
statului, relatează agențiile interna
ționale de presă.

în declarația făcută de Norodom 
Sianuk pentru a-și anunța demisia 
se arată : „Cambodgia a recucerit 
pentru totdeauna independența, su
veranitatea, integritatea teritorială, 
neutralitatea și poziția de țară neali
niată. Ea are un regim capabil să 
ofere poporului, națiunii suverani
tatea, dreptatea socială, o viață na
țională fără corupție și plăgi sociale".

După ce a mulțumit poporului și 
armatei sale revoluționare pentru 
faptul că i-au reînnoit mandatul de 
șef al statului și i-au recunoscut me
ritele de patriot și militant al rezis
tenței. Norodom Sianuk a adresat 
Adunării Populare Cambodgiene și 
poporului cererea de a i se accepta 
demisia. arătînd că va rămîne în 
serviciul revoluției cambodgiene.

★

Intr-un comunicat al ministrului 
informațiilor al Cambodgiei, transmis, 
de asemenea, de postul de radio 
Pnom Penh și reluat de agenția 
France Presse, se arată că noul șef 
al statului cambodgian este Khieu 
Samphan.

SPANIA

Ample demonstrații ale forjelor 
de stînga

MADRID 5 (Agerpres). — La Ma
drid, Vitoria și Pamplona au avut 
loc, duminică, impresionante demon
strații organizate sub steagul luptei 
pentru decretarea amnistiei gene
rale, pentru democratizarea vieții 
politice in Spania. Toate manifesta
țiile au fost împrăștiate de forțele 
polițienești, care au arestat nume
roase persoane.

Aceste demonstrații ale forțelor de 
stingă din Spania — scrie agenția 
France Presse — care au determinat 
intervenția brutală a poliției (peste 
o sută de persoane au fost arestata 
numai la Madrid) confirmă că pro
cesul de accelerare a vieții poli
tice spaniole a atins o amploare ce 
nu putea fi nici măcar imaginată la 
începutul lunii trecute. Iar faptul 
că aceste acțiuni au putut fi orga
nizate cu toată interzicerea lor ofi
cială demonstrează, de asemenea, 
existența unei noi voințe a omului

de rînd spaniol de a participa la 
viața politică a țării.

în același timp, demonstrațiile 
care au avut loc la sfîrșitul săptă- 
minii în Spania vin să confirme că, 
în ciuda numeroaselor arestări efec
tuate, inițiativa aparține acum for
jelor de opoziție din țară.

La Segovia s-au încheiat lucră
rile primului Congres al Federației 
Populare Democratice, prezidat de 
Gil Robles. Participanții au reafir
mat cu acest prilej dorința F.P.D. 
de a se alătura forțelor unite ale 
opoziției din Spania. în acest sens, 
Comitetul federal al F.P.D. a fost 
însărcinat să se dcupe de aderarea 
federației la „Coordonarea Demo
cratică", formată, după cum se știe, 
prin unirea formațiunilor politice 
componente ale „Juntei democra
tice" și „Platformei de convergență 
democratică".
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agențiile de presă
Convorbirile purtate tinap da

două zile, la Tripoli, de Moamer El 
Gedafi, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției, și pri
mul ministru al Libiei, Abdel Ahmed 
Salam Jalloud, cu Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, s-au referit 
la chestiuni ale situației internațio- 
fiale și în special ale crizei din O- 
rientul Mijlociu, precum și ale vii
toarei conferințe de la Colombo a 
șefilor de state și guverne din țările 
nealiniate, relatează Taniug.

Primul ministru al 
tUyaiisi dosd Pinheiro de 
vedd, a sosit, luni, la Viena.

Por-
Aze-

__ X, _____X, X ”1___ unde 
urmează să întreprindă o vizită ofi
cială. Cu acest prilej, premierul por
tughez și ministrul de externe, Er
nesto Melo Antunes, care îl însoțeș
te, vor avea convorbiri cu Bruno 
Kreisky, cancelarul Austriei, precum 
și cu alte persoane oficiale din țara- 
gazdă.

La Moscova a soslt primuI 
ministru al Suediei, Olof Palme. EI 
va avea convorbiri cu Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., în probleme ale re
lațiilor bilaterale și ale situației in
ternaționale actuale.

Rezultatele alegerilor din 
Baden-Wiirttemberg. Partidul 
social-democrat și Partidul liber-de- 
mocrat — cele două formațiuni po
litice care alcătuiesc actuala coaliție 
guvernamentală din R.F.G. — au ob
ținut, împreună, 41,1 la sută din vo
turi (P.S.D. — 33,3 la sută, iar P.L.D. 
— 7,8 la sută), Uniunii creștin-de- 
mocrate revenindu-i 56,7 la sută din 
voturi. Repartiția mandatelor in 
Landtag este, astfel, următoarea : 
U.C.D. — 71 locuri, P.S.D. — 41, 
P.L.D. — 9.

Convorbiri mozambica- 
no-engleze. David Ennals’ mi* 
nistru de stat la Ministerul de Ex
terne al Marii Britanii, a părăsit, du
minică, Maputo, unde a avut convor
biri cu președintele Mozambicului,. 
Samora Machel. Cu acest prilej — a 
declarat Ennals la întoarcerea sa la 
Londra — au fost discutate problema 
rhodesiană și aspecte ale ajutorului 
pe care guvernul britanic intențio
nează să-l ofere Mozambicului.

Poliția din Salisbury 8 
arestat 158 de persoane care au par
ticipat la un miting în sprijihul 
luptei poporului Zimbabwe. Printre 
cei arestați se află și militanți de 
frunte ai mișcării de eliberare.

în cadrul alegerilor gene
rale din Taîlanda pentru Ca- 
mera Reprezentanților a Parlamen
tului. cel mai mare număr de locuri 
a fost obținut de Partidul Democrat, 
condus de Seni Pramoj. Din cele 
279 de mandate, acest partid a obți
nut 117, dintre care toate cele 28 re
zervate capitalei și 89 în provincie. 
Pe locul al doilea se situează parti
dul „Chat Thai", sprijinit de mili
tari și al cărui lider este vicepre- 
mierul și ministrul apărării, Pramarn 
Adireksan, cu 55 de locuri ciștigate. 
Cea mai mare surpriză a scrutinului, 
de duminică a constituit-o înfrînge- 
rea primului ministru, Kukrit Pra
moj, în circumscripția din Bangkok 
în care candida. Astfel, deși forma
țiunea politică condusă de el, Par
tidul Acțiunii Sociale, a înregistrat 
un însemnat cîstig de locuri — de la 
18 la 46 — Kukrit Pramoj nu va mai 
putea face parte din viitorul cabinet.

Guvernul columbian a de-
cretat starea de urgență zonală pe o 
întinsă suprafață din apele naționale 
la Pacific. Regiunea a fost grav afec
tată de țițeiul scurs dintr-o navă,

Președintele Ford reafirmă politica S.U.A. 
față de țările socialiste europene

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la, Milwaukee, statul 
Wisconsin, președintele Ford, refe- 
rindu-se la politica S.U.A. față de 
țările Europei răsăritene, a afirmat 
că ea este o politică creatoare și de 
cooperare, de la care Statele Unite 
nu se vor abate. în context, preșe
dintele a arătat : „înainte de a ple
ca. în iulie trecut, la Conferința de 
securitate europeană de la Helsinki, 
mi-am exprimat speranța și aștep
tarea ca vizitele mele in Polonia, 
România și Iugoslavia să demonstre
ze din nou prietenia și interesul 
pentru bunăstarea și progresul mi
nunatelor popoare din Europa răsă
riteană. Aceasta rămîne politica mea, 
indiferent de ceea ce pot spune și 
scrie orice experți de la Washington 
sau eixperți anti-Washington".

Potrivit Buletinului de știri al 
Casei Albe, președintele Ford a de

clarat în cuvîntarea sa: „în Comuni
catul comun semnat de președinte
le Ceaușescu și de mine în România 

K am subliniat sprijinul nostru pentru 
o ordine internațională justă și echi
tabilă, care să respecte dreptul fie
cărei țări, indiferent de suprafața ei 
sau de sistemul ei politic, economic 
sau social, de a-și alege propria 
soartă, eliberată de amenințarea sau 
folosirea forței". în continuare, șeful 
executivului american a arătat : 
„Cînd m-am înapoiat din Europa, am 
declarat poporului american că am 
avut posibilitatea să transmit perso
nal tuturor europenilor un mesaj de 
o enormă semnificație. Ne pronun
țăm pentru libertate și independență 
în 1976, întocmai cum ne-am pro
nunțat pentru libertate și indepen
dentă în 1776... Aceasta înseamnă că 
nu există o politică secretă a Wa
shingtonului, că guvernul nostru nu 
este duplicitar".

MAREA BRITANIE

Alegerea noului lider al Partidului laburist
James Callaghan numit prim-ministru al guvernului

LONDRA 5 — Corespondentul
nostru transmite : James Callaghan 
a fost ales, luni după-amiază, lider 
al Partidului laburist din Marea 
Britanie, fiind însărcinat în cursul 
serii cu formarea guvernului bri
tanic.

în cel de-al treilea tur de scrutin 
pentru alegerea liderului Partidului 
laburist, James Callaghan a ieșit în
vingător cu 176 voturi, contracandi
datul său, Michael Foot, obținind 
137 voturi. Fostul premier, Harold 
Wilson, a informat de îndată pe re
gina Eiisabeta a Il-a de rezultatul 
votului și și-a prezentat, oficial, de
misia. Apoi, James Callaghan a fost 
invitat la Palatul Buckingham și de
semnat oficial prim-ministru al gu
vernului britanic.
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transmit:
sub pavilion liberian, aflată în flă
cări, cafe avea la bord peste 5 000 
tone de petrol.

în Argentina, polItia a des- 
coperit, duminică, alte cinci cadavre 
ciuruite de gloanțe. Cu acestea, nu
mărul victimelor asasinatelor politi
ce din țară, înregistrate în ultimele 
două zile ale săptămînii trecute, a 
ajuns la 26. O ultimă știre anunță 
rănirea gravă, duminică după-amia
ză, a unui polițist asupra căruia au 
deschis focul trei necunoscuți aflați 
într-o mașină.

Situația din Liban. Luni - 
cea de-a patra zi de la intrarea în 
vigoare a acordului privind înceta
rea focului în Liban — nu au putut 
fi stabilite data și locul ținerii șe
dinței Parlamentului. Potrivit agen
țiilor de presă, în cursul acestei re
uniuni, în care se pun mari spe
ranțe de soluționare a crizei, ar 
urma să fie amendată Constituția, 
pentru a permite alegerea imediată 
a unui nou președinte al republicii. 
După cum se știe, forțele progre
siste libaneze, acceptind, la 2 apri
lie, o suspendare de zece zile a lup
telor, au pus drept condiție ca acest 
răgaz să fie folosit de Camera De- 
putaților pentru alegerea unui nou 
șef de stat și pentru ca președintele 
Suleiman Frangieh să demisioneze.

^nUÎaîe. Guvernul Bahreinului 
a hotărît să anuleze, începînd de anul 
viitor, facilitățile portuare acordate 
navelor militare aparținînd celei de 
a 7-a flote americane, a anunțat mi
nistrul de externe al emiratului, Mo
hammed Bin Mubarak al Khalifa.

Un cutremur de pămînt 
a fost resimțit, duminică, în capitala 
Hondurasului — Tegucigalpa. Deși 
seismul a avut amplitudinea de nu
mai 3,5 grade pe scara Mercali (care 
numără 12 grade), populația a intrat 
în panică, părăsindu-și în grabă. lo
cuințele și refugiindu-se pe străzi.

de edificare a unui sistem trainic de 
securitate și cooperare pe continent, 
ca și eforturilor pentru înaintarea pe 
calea dezarmării generale, in primul 
rînd nucleare.

în viziunea României, tratativele ce 
se poartă și acordurile ce urmează 
a fi încheiate nu trebuie să ducă la 
diminuarea securității vreunul stat 
european sau a vreunei regiuni din 
Europa. în acest scop fiind nece
sar să se ia in considerație interese
le de securitate ale tuturor state-

de dezarmare ce va fi întocmit tre
buie să cuprindă și modalități de 
reducere a bugetelor militare ale 
statelor.

în sfirșit, țara noastră apreciază că, 
în cadrul negocierilor, trebuie să se a- 
plice reguli și proceduri democratice. 
Realizarea acestor cerințe’ impune, 
între altele, ca, în cadrul, negocieri
lor de la Viena, să se abandoneze

După ședința nr. 100...
Pentru îndreptarea negocierilor de la Viena 
pe făgașul unor rezultate elective în domeniul 

dezangajării militare și dezarmării
----------------------- CORESPONDENȚA DIN VIENA---------------------------

pune eforturi pentru soluționarea 
aspectelor militare, fără de care nu 
poate fi vorba de destindere și secu
ritate reală — se impune manifes
tarea voinței politice a statelor parti
cipante la negocierile de la Viena 
de a ajunge la acorduri concrete și 
de a se angaja în modul cel mai 
responsabil în punerea lor în apli
care.

Preocupată în cel mai înalt grad 
de pacea și securitatea pe continen
tul european, România a manifes
tat în mod constant un interes deo
sebit pentru realizarea unor măsuri, 
fie ele pentru început chiar și cu 
un caracter limitat, parțial, pe linia 
dezan gajării militare și dezarmării in 
Europa. în baza unei concepții uni
tare, bine închegate în acest dome
niu. țara noastră militează în ca
drul negocierilor de la Viena pen
tru a se ajunge la rezultate fruc
tuoase, de natură practică, integrate 
organic eforturilor general-europene

lor de pe continent, indiferent de 
faptul dacă participă sau nu la ne
gocierile de la Viena, indiferent de 
statutul pe care-1 au la aceste ne
gocieri. în același timp, reducerea de 
trupe și armament trebuie să fie cit 
mai substanțială și să afecteze toa
te componentele forțelor armate și 
armamentelor, inclusiv cele nucleare, 
în această privință, țara noastră a- 
preciază că procentajul de reducere 
trebuie să fie cu mult superior ci
frelor preconizate pină acum in ca
drul negocierilor. După opinia țării 
noastre, ■ reafirmată în expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Marea Adunare Irațio
nală, este normal ca efectivele ce 
urmează a fi reduse să fie demobi
lizate, iar tehnica de luptă afectată 
de reducere să fie eliminată din arse
nalul forțelor armate active — nu
mai astfel putînd fi vorba de pro
grese efective pe calea dezangajării 
și dezarmării. Totodată, programul

practicile de abordare 
bloc a problemelor 
în lumina 
se impune 
principal 
melor de fond nu a diverselor în- 
tîlniri „neoficiale", ci a ședințelor 
plenare, care să constituie un loc nu 
doar pentru discursuri declarative, 
de bune intenții, ci în care se poar
tă in mod efectiv negocierile cu 
participarea tuturor statelor intere
sate.

de la bloc la 
in discuție ; 
considerente, 
drept cadru

acelorași
folosirea

de abordare a proble-

Poziția și activitățile concrete ale 
României, menite să contribuie la 
scoaterea tratativelor din punctul 
de inerție, sint urmărite cu vig 
interes de observatorii politici de 
aci. Subliniind valoarea măsuri
lor propuse de România în ca
drul negocierilor. AGENȚIA FRAN
CE PRESSE arăta că „acestea 
se referă in mod deosebit la necesi
tatea reducerii atit a forțelor străine, 
cit și a celor naționale". Ziarul aus
triac „DIE PRESSE" aprecia că 
afirmarea poziției românești a de
terminat „o înviorare în cadrul ne- • 
gocierilor de reducere a trupelor, 
mai degrabă sărace in evenimente", 
iar un alt cotidian austriac, „WIE
NER ZEITUNG", releva, la rîndul 
său, că România se pronunță pA- 
tru o „reducere substanțială a efec
tivelor trupelor și armamentelor, în 
cadrul cărora trebuie incluse și ar
mele nucleare". Propunerile româ
nești, apreciază observatorii de aici, 
sint determinate de dorința de a si
tua tratativele pe făgașul realizărilor 
practice, răspunzînd, astfel, cerințe
lor opiniei publice europene, intere
selor securității și destinderii pe în
tregul continent.

Corneliu VLAD

în cadrul unei alocuțiuni rostite cu 
prilejul alegerii sale ca lider al 
Partidului laburist. James Callaghan 
a evidențiat hotărîrea sa de a con
tinua bătălia împotriva inflației. Ca 
lider al Partidului laburist, vorbi
torul a subliniat decizia sa „de a 
menține partidul unit".

★
James Callaghan, în vîrstă de 64 

de ani, este deputat în Camera Co
munelor din 1945, fiind reales în 
timpul tuturor scrutinelor organizata 
de îa acea dată.

în cadrul Partidului laburist, Cal
laghan a fost membru, al Comitetu
lui executiv național, iar, din 1967, 
a deținut postul de trezorier. De-a 
lungul ultimilor 13 ani, perioadă în 
care conducerea Partidului laburist 
a fost asigurată de Harold Wilson, 
James Callaghan a fost considerat 
drept unul dintre cei mai apropiați 
colaboratori ai liderului laburist. El 
a făcut, de altfel, parte din guver
nele Wilson, conducînd succesiv mi
nisterele de finanțe, de interne și, 
respectiv, de externe.

Aniversări ale organizațiilor 
de tinerel din Cuba

HAVANA 5 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul ani
versării a 15 ani de la crearea U- 
niunii pionierilor din Cuba și a 14 
ani de la înființarea Uniunii Tine
retului Comunist cubanez, in sala 
teatrului „Lazaro Pena" din Havana 
a avut loc o reuniune festivă.

Au participat Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revolu
ționar. membrii Biroului Politic al 
Comitetului Central, conducători ai 
organizațiilor politice și obștești, con
ducători ai unor delegații de peste 
hotare. La festivitate a fost prezent 
Constantin Boștină, președintele Con
siliului național al Organizației, pio
nierilor din România.

Cu această ocazie, Fidel Castro a 
rostit o cuvîntare în care s-a refe
rit la unele aspecte ale activității în 
cadrul organizațiilor de tineret din 
Cuba, realizările acestora, precum și 
sarcinile ce le revin in viitor în 
opera de formare și educare a noii 
generații.

Convorbiri 
franco-egiptene

PARIS 5 (Agerpres). — După o 
nouă rundă de convorbiri cu pre
ședintele Franței, Valery Gișcard 
D’Estaing, președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar El Sadat, și-a 
încheiat, luni, vizita în Franța. Pur
tătorul de cuvînt prezidențial a făcut 
cunoscut că Franța va spori ajutorul 
financiar pentru dezvoltarea econo
mică a Egiptului. Președintele egip
tean a declarat ziariștilor că printre 
problemele internaționale abordate s-a 
aflat și situația din Liban. în cursul 
după-amiezii, Anwar El Sadat a so
sit la Roma pentru o vizită oficială 
in Italia.

Consiliul a avut loc, 
problemele au rămas nesoluționate 

O nouă dezavuare a ideii de „supranaționalitate"
Sub titlul, pe prima 

pagină, „Un bilanț ne
gativ", ziarul „LE 
MONDE" rezuma re
zultatele „Consiliului 
(vest)-european" — 
denumire a reuniunii 
șefilor de stat și de 
guvern ai țărilor Co
munității Economice 
Europene (C.E.E.) — 
care s-a desfășurat joi 
și vineri la Luxem
burg. Titlurile altor 
ziare — „Europa (oc
cidentală) in debanda
dă" („L’AURORE"), 
„Eșec complet al Con
siliului european („LE 
QUOTIDIEN DE PA
RIS"), „Europa econo
mică și monetară in 
pană" („LE FIGARO") 
— exprimă convinge
rea generală a obser
vatorilor cu. privire la 
rezultatele acestei re
uniuni.

Considerată ca avînd 
o importantă deosebită 
pentru evoluțiile vest- 
europene, reuniunea 
nu a putut adopta. în 
final, nici măcar textul 
unui comunicat co
mun...

Conceput inițial ca 
o dezbatere la nivel 
înalt a problemelor 
instituționale, adică a 
propunerilor conținute 
în „Raportul Tinde- 
mans" cu privire la 
evoluția pe plan poli
tic a Pieței comune.

precum și a chestiunii 
alegerii unui parla
ment al comunității 
prin sufragiu direct, 
consiliul de la Lu
xemburg s-a văzut ne
voit, datorită răbufni
rii contradicțiilor mo
netare și accentuării 
unor fenomene de cri
ză, să abordeze cu prio
ritate aceste aspecte 
vitale. Dar nici în acest 
domeniu economic și 
monetar reuniunea 
n-a ajuns la vreun 
rezultat concret. „Cei 
nouă — scrie ziarul 
citat la început •— au 
constatat că in situația 
actuală le este impo
sibil să relanseze co
operarea și s-au măr
ginit să atragă atenția 
asupra necesității de 
a menține ceea ce a 
mai rămas din Piața 
comună".

Cit privește chestiu
nea alegerii parlamen
tului (vest)-european, 
consiliul s-a mulțumit 
să transfere miniștri
lor. de externe proble
ma aflată în dispută — 
și anume, dacă locu
rile în viitorul parla
ment să se repartizeze 
sau nu proporțional cu 
numărul locuitorilor 
fiecărei țări.

în fapt, rezervele ce 
s-au manifestat în a- 
ceastă pr.oblemă re
flectă reacția negativă

manifestată în Franța, 
ca și în alte țări mem
bre ale Pieței comune 
față de ideea unui par
lament supranational, 
în care opinia publics 
și unele grupări poli
tice văd o încercare 
primejdioasă de neso
cotire a independen
ței și suveranității na
ționale.

Astfel, „Mișcarea 
pentru independența 
Europei", care cuprin
de personalități politi
ce importante, actuali 
și foști miniștri, a pu
blicat joi o declarație 
în care se opune în 
mod categoric alegerii 
unui parlament- vest- 
european. Documentul 
reafirmă necesitatea 
nu a unei „Europe su- 
pranaționale", ci a ,ju
nei Europe a națiuni
lor și popoarelor inde
pendente".

în cadrul unei întîl- 
niri a „Uniunii demo
craților pentru repu
blică", formație poli
tică aparținînd majori
tății guvernamentale, 
o serie de deputați 
și-au exprimat de ase
menea refuzul față de 
perspectiva unui par
lament supranational.

Paul 
DIACONESCU

Paris

DE PRETUTINDENI
• OPERELE LUI 

GRAMSCI ÎN ȘCOLI. 
O inițiativă importantă a fost 
adoptată de Consiliul municipal 
și corpul profesoral din Parma, 
oraș cu vechi tradiții antifas
ciste : este vorba de hotărîrea 
de a se preda în licee un curs 
despre viața și opera lui Anto
nio Gramsci, unul din înteme
ietorii Partidului Comunist Ita
lian. Studierea „Caietelor din 
închisoare" și a celorlalte lu
crări ale marelui revoluționar, 
care și-a sfirșit zilele în tem
nițele fasciste, este menită să 
dea tineretului posibilitatea de 
a lua contact direct cu metode
le de analiză marxistă a feno
menelor sociale, reprezentînd 
încă o dovadă a marii audiențe 
pe care o dobindește această 
metodă în Italia de azi, în con
dițiile afirmării tot mai preg
nante a forțelor de stingă. i

• EXPEDIȚIE POLA
RĂ DE ANVERGURĂ. 
La 5 aprilie a pornit din Le
ningrad nava-comandant a u- 
nei expediții polare sovietice 
considerată a fi, după cum trans
mite agenția T.A.S.S., cea mai 
importantă din istoria exploră
rilor regiunii arctice. Expediția, 
la care vor participa o mie de 
specialiști și care va avea la 
dispoziție 10 nave de cercetări 
științifice și mai multe avioane- 
laborator, va face măsurători la 
sol, în atmosferă, în largul o- 
ceanului, cit și pe banchizele 
plutitoare. Prin studierea echi
librului termic al calotei polare 
a Pămîntului se urmărește o 
mal bună cunoaștere a varia
țiilor climatice ale emisferei 
nordice, ca bază a unor pronos
ticuri mai precise.

• ANIMALELE - DE 
LA A LA Z. Editura pariziană 
„Bordas" a scos, de curînd, cel 
de-al 26-lea și ultim volum al 
marelui „Dicționar al animale
lor". Pe parcursul mai multor mii 
de pagini, însoțite de un număr 
impresionant (peste 10 000) de 
ilustrații, ca și de sute de hărți 
și planșe în culori, această mo
numentală operă își propune să 
înfățișeze, în detaliu, viața și 
obiceiurile diferitelor specii de 
animale, repartiția lor geografi
că. condițiile fle mediu în care 
trăiesc ș.a. în ciuda tonului ri
guros științific, dicționarul se 
citește — apreciază „Le Monde" 
— ca un adevărat roman de a- 
venturi, ai cărui eroi sint vie
țuitoarele planetei Terra, angre
nate în marea odisee a supra
viețuirii.

• OCHIUL LA... MI
CUL ECRAN. Pentru a exa
mina fundul ochiului, medicii 
oftalmologi utilizează unele sub
stanțe, ceea ce, se știe, este stân
jenitor pentru pacient. Acest ne
ajuns se speră a fi înlăturat gra
ție noului aparat conceput de un 
grup de cercetători japonezi de 
ir. Universitatea Tokushima 
(Kyoto). El constă dintr-o ca
meră cu lentile puternice, afla
tă in legătură cu un telereceptor 
hipersensibil, medicul dobindind 
pe micul ecran imagini mărite, 
de o deosebită claritate, ale zo
nei sub observare. Și încă un 
avantaj : posibilitatea altor doc
tori, decit oftalmologii, de a 
face uz de noul procedeu, exa
menele de „fund de ochi" fiind 
importante și pentru stabilirea 
diagnosticului în bolile inimii 
sau tulburările cerebrale.

• „MEDICII ZBURĂ-
Angajații Centrului 

de cercetări medicale pentru es
tul Africii din capitala Kenyei, 
Nairobi, au devenit' cunoscuți in 
această parte a continentului 
sub denumirea de „doctorii zbu
rători". Corpul de doctori — cu 
precădere chirurgi — și infir
miere asigură cu rapiditate asis
tența necesară in zonele izolate, 
lipsite îndeobște de cadre me
dicale, din Kenya și din Tanza
nia. în funcție de apelurile re
cepționate prin radio, echipele 
de intervenție se deplasează 
la bordul unor mici avioane spre 
locul indicat.

• FORȚA GRAVITA
ȚIONALĂ Șl VIATA PE 
TERRA. Scăderea forței gra
vitaționale a avut un rol de 
seamă în dezvoltarea vieții pe 
Terra — susțin oamenii de ști
ință de la Institutul de geneti
că din Moscova. Cercetările e- 
fectuate în cadrul institutului 
au scos în evidență faptul că 
micșorarea forței de gravitație s-a 
produs în urmă cu multe mili
oane de ani, în momentul apa
riției organismelor vii pe su
prafața Pămîntului. în opinia 
specialiștilor, acest fenomen — 
scăderea forței de gravitație — 
a exercitat o influență favora
bilă asupra formării scheletului 
acestor ființe. Cercetările gene
ticienilor asupra diferitelor or
ganisme au demonstrat că 
schimbările determinate de 
fluctuațiile forței gravitaționale 
sint cu atit mai importante cu 
cit organismele respective sint 
mai evoluate.

• MODELUL - O I-
MAGINE D INTR-UN 
TEMPLU ANTIC. Imaginea 
unui vas cu velă, descoperită de 
un specialist francez într-un 
templu al reginei egiptene 
Hatshepsut (1490—1468 î.e.n.),
va sluji ca model pentru con
struirea unei nave la bordul că
reia constructorul își propune 
să efectueze, spre sfîrșitul aces
tui an, ocolul continentului a- 
frican în intenția de’ a demon
stra că, încă acum aproximativ 
3 500 de ani, navigatorii egipteni 
ar fi fost în stare să efectueze 
o asemenea călătorie. De altfel, 
Herodot povestește despre o că
lătorie pe mare în jurul Africii, 
care ar fi durat trei ani și ar 
fi fost efectuată de navigatori 
fenicieni.
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