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întrecerea 
în intimpinarea 
aniversării 

partidului
si a zilei de 7 Mai
*

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a treia sesiune a 

celei de-a șaptea legislaturi, în ziua de 15 aprilie 1976, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Senegal

„Fiecare la locul de muncă avem datoria, obligația, să 
nu uităm nici un moment că sîntem membri ai unui partid 
revoluționar, că sîntem și trebuie să rămînem revoluționari. 
Să facem totul pentru ca partidul nostru 
nească cu cinste misiunea sa istorică de 
transformărilor

să-și îndepli- 
conducător al

revoluționare în România".
NICOLAE CEAUȘESCU

' întreaga desfășurare a vieții eco- 
nomico-sociale a României verifică 
adevărul de necontestat. că ritmul 
înaintării pe calea socialismului se 
află în directă legătură cu creșterea 
rolului conducător al partidului, cu 
perfecționarea activității politico-or- 
ganizatorice a organelor și organi
zațiilor de partid, cu manifestarea 
spiritului revoluționar al comuniști
lor, cu progresele realizate în edu
carea comunistă a întregului popor.

Spiritul revoluționar constituie o 
caracteristică permanentă și defini
torie a activității partidului nostru, 
încă de la apariția sa pe scena isto
riei, Partidul Comunist Român s-a 
manifestat ca organizație revoluțio
nară, care, scrutind cu clarviziune 
marxist-leninistă viitorul, a afirmat 
necesitatea făuririi societății noi, so
cialiste și și-a consacrat întreaga ac
tivitate. atingerii acestui scop fun
damental. In cele peste trei decenii 
care au trecut de la eliberare, parti
dul comunist a condus poporul mun
citor la cucerirea puterii politice, la 
înfăptuirea unor uriașe transfor
mări revoluționare, cărora li se a- 
daugă, in etapa actuală, altele — me
reu mai profunde, mai grandioase. 
Programul partidului, adoptat de 
Congresul al XI-lea, constituie car
ta și îndreptarul unor vaste prefa
ceri in toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale. La realizarea acestor 
prefaceri participă fiecare membru 
al societății noastre — prin activita
tea cotidiană constructivă desfășura
tă in sectorul propriu de muncă. 
Dacă in anii grei ai ilegalității, te

Iul suprem al luptei comuniștilor 
era dârimarea vechii orinduiri. a 
exploatării și asupririi — ideal pen
tru care plăteau adeseori cu prețul 
libertății și chiar al vieții — astăzi, 
in condițiile victoriei revoluției so
cialiste, principala formă de mani
festare a spiritului revoluționar o 
constituie activitatea pentru întări
rea ordinii sociale și de stat exis
tente, pentru dezvoltarea cu succes 
a operei de construcție socialistă.

Concret, ce înseamnă a fi revo
luționar azi ?

înainte de toate, să acționezi ne
contenit pentru aplicarea politicii 
partidului, a orientărilor și sarcini
lor stabilite de partid pentru fiecare 
sector de activitate. Politica partidu
lui are un conținut profund revolu
ționar, urmărind in etapa actuală o 
nouă și vertiginoasă creștere a for
țelor de producție pe baza cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice, per
fecționarea relațiilor sociale, adinci- 
rea democrației, dezvoltarea puter
nică a științei, invățămîntului și cul
turii, adinei prefaceri spirituale, în- 
tr-un cuvint ridicarea construcției 
socialiste pe treapta superioară a 
făuririi societății socialiste multila; 
teral dezvoltate în vederea trecerii 
treptate la comunism. Marea da
torie a comuniștilor este de 
a fi exemplu desăvirșit în înfăptui
rea acestei politici, de a acționa cu 
întreaga energie și capacitate în di
recția realizării obiectivelor ei ma
jore și, în același timp, de a fi or
ganizatori neobositi, dinamici, ai ac
tivității colectivelor de oameni ai

ei 
in 

prima linie a frontului construcției 
socialiste este, înainte de orice, o 
obligație statutară, dar și o obliga
ție morală, o îndatorire de conștiin
ță pe care și-a asumat-o liber corn 
simțit din clipa intrării in partid.

Ă fi revoluționar, azi, înseamnă 
să militezi pentru nou, pentru afir
marea lui nestinjenită in toate sec
toarele vieții sociale. Dintotdeauna, 
comunistul s-a .caracterizat prin vo
cația de luptător pentru promovarea 
noului. Evident, pe măsura înaintă
rii pe calea socialismului, lupta pen
tru nou a devenit tot mai complexă. 
In industrie — lupta pentru nou im
plică acțiunea neslăbită pentru de
pășirea deprinderilor rutiniere, pen
tru organizarea superioară a produc
ției și a muncii, pentru generalizarea 
procedeelor tehnologice avansate, a 
tehnicii moderne, pentru valorifica
rea deplină a materiilor prime și 
materialelor etc. ; in ^agcicujțurâ,
— ea presupune preocuparea pen
tru promovarea agrotehnicii avansa
te, pentru extinderea trăsăturilor 
muncii industriale — de ordin teh
nic dar și organizatoric — in gjuce.- 
sul producției agricole ; irt știință
— afirmarea largă și curajoasă---- a-
gîndirii creatoare proprii, originale. 
Lupta dintre nou și vechi — acest 
motor al dezvoltării sociale, al pro
gresului societății — se desfășoară 
permanent. în orice sector, iar dato
ria comunistului este de a fi, ori-

muncii in vederea transpunerii 
în .viață. Pentru comunist, lupta

(Continuare în pag. a Il-a)

Pianul a fost depășit
Puternic mobilizați tn marea între

cere socialistă ce se desfășoară in 
intimpinarea aniversării partidului și 
a zilei de 1 Mai. oamenii muncii din 
industria județului Dolj și-au depă
șit planul in 
milioane lei 
ției-marfă și 
la producția 
peste prevederi 1 283 kW motoare e- 
lectrice, 425 tone țiței, 70 milioane 
kWh energie electrică, 4 830 tone e- 
chivalente îngrășăminte cu azot. 
(Nicolae Băbălău).

primul trimestru cu 34 
la indicatorul produc- 

cu circa 80 milioane lei 
globală. Ei au realizat

în contul 
angajamentelor

In primul trimestru din acest an, 
pe ansamblul unităților industriale 
din județul Satu-Mare s-a obținut, 
în contul angajamentelor, o producție 
globală de 59 milioane lei, in cea mai 
mare parte pe baza creșterii produc
tivității muncii. S-au produs supli
mentar, .potrivit nevoilor economiei 
naționale. 65 tone mașini și utilaje 
pentru prelucrarea lemnului, 35 tone 
mașini și utilaje pentru industria chi
mică. 43 000 mp țesături, confecții 
textile in valoare de 25,5 milioane lei, 
peste 400 tone carne și preparate din 
carne ș.a. (Octav Grumeza).

Productivitate sporită
întreprinderile industriale din ju

delui Vrancea au încheiat primul 
trimestru din acest an cu depășiri 
însemnate la principalii indicatori de 
plan. Prin măsurile luate pentru îm
bunătățirea 
producției 
rea unor 
obținut o 
muncii cu 
planificat.
lizat suplimentar o producție globală 
de 25,2 milioane lei. (Dan Drăgu- 
lescu).

continuă a organizării 
și a muncii și generaliza- 
inițiative valoroase* s-a 

creștere a productivității 
3 la sută față de nivelul 
Pe această bază s-a rea-

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, a primit, 
pe Ibrahima Boye, 
publicii Senegal la 
rerea acestuia.

Cu acest prilej,

Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 
!t, marți dimineața, 

ambasadorul Re- 
București, la ce-

ambasadorul a

Ambasadorul Norvegiei
In ziua de 6 aprilie a.c., la Pala

tul Consiliului de Stat a avut loc 
ceremonia primirii de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin-

5

președintelui Nicolaetransmis
Ceaușescu un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, împreună cu un sa
lut cordial și urări de succes in acti
vitatea pe care o desfășoară spre bi
nele și fericirea poporului român.

Mulțumind, președintele Nicolâe 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Leopold 
Sedar Senghor salutul său prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială, prietenească.

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
tele Republicii Socialiste România, a 
scrisorilor de acreditare a noului 
ambasador al Regatului Norvegiei in

țara noastră, Henrik Andreas Broch. 
(Cuvîntările rostite, în pa
gina a 111-a).

Bun venit în țara noastrăA

președintelui Consiliului de Stat
al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai!

Astăzi sosește la București, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, Luis Cabrai, care va efectua o vizită oficială 
in România.

efectua o vizită oficială

Culbutor de vagoane (mecanism de râsturnare a vagoane
lor) — piesă destinatâ exportului, executată in secția 

mecanicâ grea a uzinelor „2.3 August" din" Capitală

Virful de lance
— Noul — ne spune ing. Nicolae Varga, directorul 

Stațiunii de cercetări viticole Odobești, județul Vran- 
ce'a ■— este adesea asemuit cu un virf de lance. Si pe 
bună dreptate. Nu o dată drumul și-l croiește străpun- 
gind inerția. <

Simțim in această „profesiune de credință" un 
anume subtext polemic. Și astfel ajungem la faptul 
de viață-argument, pe care directorul ni-l înfățișează 
in citeva cuvinte.

Una din 'îndatoririle principale ale stațiunii este 
de a elabora tehnologii inaintate. Care să nu râmină 
„înrămate" in laboratoare sau doar inscrise in diverse 
comunicări, ci să treacă neintirziat hotarul prnduc- 

tn acest an. de pildă, inginera Vasilica Dușchin

I
I
I

O nobilă îndatorire: OCROTIREA

SĂNĂTĂȚII OAMENILOR
al înaltei prețuiri 
partidul și statul 
acordă activității 

rnedico-sanitare, in

colaborării și destinderii

iar la cel de-al II-lea 
Congres al P.A.I.G.C. 
în 1973 — secretar ge
neral adjunct al aces
tui partid. Procla
marea independenței 
(ării, la 24 septembrie 
1973. și a Republi
cii Guineea-Bissau au 
constituit un nou mo
ment de avint al 
luptei poporului gui- 
neez pentru eliberarea 
completă a întregului 
teritoriu. In aceeași 
zi. Luis Cabrai este 
ales președintele Con
siliului de Stat al Re
publicii Guineea-Bis
sau.

Personalitate mar
cantă. a vieții politice 
din țara sa și din în
treaga Africă, Luis 
Cabrai îndeplinește și 
funcția dei prim-vice- 
președinte al Organi
zației Unității Afri
cane.

Opinia publică din 
iută cu căldură vizita 
tră a președintelui 
Stat al Republicii 
Luis Cabrai, și iși exprimă convin
gerea că ea va aduce o nouă și va
loroasă contribuție 
relațiilor dintre 
interesul ambelor

Luis Cabrai s-a născut la 11 apri
lie 1931, în localitatea Bissau. A ur
mat cursurile primare in localitatea 
Praia, iar cele secundare la Sao 
Vincente (Capul Verde).

Intr-o perioadă de puternică mo
bilizare politică și de luptă a po
porului din Guineea-Bissau împo
triva jugului colonial portughez, 
este, alături de Amilcar Cabrai 
și Aristides Pereira, unul dintre fon
datorii, în 1956, ai Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.). Intre anii 1956—1960 des
fășoară o intensă activitate politică 
clandestină. Ca urmare a acțiunilor 
represive organizate de armata și 
poliția politică ale regimului lui Sa
lazar, este obligat, in 1959, să pără
sească Bissau, Ip vederea eliberării 
patriei, participă alături de ceilalți 
conducători ai P.A.I.G.C. la mobili
zarea poporuiui la lupta de elibe
rare armată. De-a lungul acestor 
ani. de mari jertfe și sacrificii, s-a 
aflat întotdeauna în primele rînduri 
ale luptei poporului guineez, identi- 
ficindu-se cu cauza sa dreaptă.

în anul 1961, Luis Cabrai este nu
mit secretar general al Uniunii Na
ționale a Muncitorilor din Guineea- 
Bissau (U.N.T.G.). în 1963 este 
ales membru al Secretariatului per
manent al Comitetului executiv de 
luptă al P.A.I.G.C., în 1972 — depu
tat al Adunării Naționale Populare,

România
în țara noas- 

Consiliului de 
Guineea-Bissau,

păcii, 
ternaționale.

Animat de sentimente de solida
ritate militantă, de profundă prie
tenie față de poporul Republicii 
Guineea-Bissau, poporul român u- 
rează înaltului oaspete un călduros 
și tradițional „Bun venit in țara 
noastră !“.

rea decalajelor existente 
între județe în ce privește 
asigurarea bazei materiale a 
asistenței medicale. Astfel, 
in aproape toate municipiile 
și orașele reședință de județ 
s-au dat în funcțiune sau 
sînt în construcție spitale 
moderne cu 700 paturj.

S-a dezvoltat permanent 
forța de muncă specifică 
sectorului sanitar. La finele 
anului 1975 acționau peste

zarea spitalelor și policlinici
lor pe baza unei largi expe
rimentări prealabile.

De asemenea, au fost ela
borate pe bază de studii, 
dezbătute în organul colectiv 
de conducere și aplicate pro- 

K grame de lungă durată pri
vind : ocrotirea și asistența 
medicală a mamei, copilului 
și tineretului ; îmbunătățirea 
asistenței medicale a perso
nalului din întreprinderi ; 

prevenirea și 
combaterea tu
berculozei, a bo
lilor veneri
ce. cardio-vas- 
culare, psihice, 
a cancerului etc. 

Măsurile com
plexe economi
ce. sociale si 
sanitare au de
terminat o con

tinuă îmbunătățire a stării 
de sănătate a populației, 
concretizată prin reducerea 
față de nivelul anului 1938, 
cu mai mult de jumătate a 
mortalității generale și de 6 
ori a mortalității infantile și 
creșterea duratei 
viață de la 42 ani 
70 ani în prezent.

Sarcini deosebit 
tante stau în fața 
în actualul cincinal și consi
derăm oportun ca de „Ziua 
sănătății" să schițăm citeva 
din principalele linii, în per
spectivă.

Conducerea de partid și 
de stat 
sprijin 
sănătății 
buțiilor
Consiliului Sanitar Superior, 
ca organ de stat chemat să 
contribuie activ la înfăptui
rea politicii partidului și 
statului în domeniul sănătă
ții publice, în vederea adu-

Simbol 
pe care 
nostru o 
cadrelor ______ ...... .. ,
fiecare an, la început de pri
măvară, la 7 aprilie, se săr
bătorește în țara noastră 
„Ziua sănătății".

Bilanțul prilejuit de aceas
tă zi reliefează faptul 'că în 
contextul puternicei dezvol
tări economice și sociale a 
țării, ocrotirea 
înregistrat rea
lizări remarca
bile. Fondurile 
alocate de statul 
nostru socialist 
pgntru dezvolta
rea și consolida
rea bazei mate
riale a sectoru
lui sanitar — 
9 822 milioane 
lei in anul 1975.
față de 644,5 milioane lei în 
anul 1950 — au permis con
struirea unui important nu
măr de obiective sanitare 
moderne și optimizarea dotă
rii cu mijloace de diagnostic și 
tratament a unităților sani
tare existente, . au permis 
buna funcționare a acestor 
unități pentru îmbunătățirea 
asistenței medicale a popu
lației.

Pentru asistența medicală 
ambulatorie funcționează in 
prezent peste 5 200 dispen
sare medicale, din care 2 800 
in . mediul rural, și aproxi
mativ 400 policlinici.

Cele peste 196 000 paturi 
de asistență medicâlă exis
tente la 31 decembrie 1975, 
din care circa 175 000 în spi
tale. reprezintă o creștere de 
aproape 3 ori față de nivelul 
din anul 1950. Menționăm că 
un număr important din a- 
ceste paturi sînt în construc
ții noi. moderne, date in 
funcțiune în ultimele două 
decenii. De asemenea, la. am
plasarea noilor construcții sa
nitare s-a urmărit reduce-

Consiliului de

sănătății a

DE „ZIUA SĂNĂTĂȚII44

Ceremonia sosirii președintelui 
Stat al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, 
va fi transmisă de posturile noastre de radio și 
televiziune, direct de la aeroportul Otopeni, 
astăzi în jurul orei 15 și 15 minute.

prof. dr. docent Radu PĂUN
ministrul sănătății

la dezvoltarea 
cele două țări, în 
popoare, al cauzei

Guineea-Bissau 
pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare 
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V

INSĂMINȚĂRILE DE PRIMĂVARĂ
V34 000 medici (inclusiv sto

matologii), peste 5 400 far
maciști, peste 121 000 cadre 
medii sanitare.

In conformitate cu do
cumentele Congresului al 
XI-lea al partidului, cu pre
vederile din Directivele Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român privind 
îmbunătățirea asistenței me
dicale a populației s-a asi
gurat ca în fiecare comună 
să funcționeze un dispensar 
medical. încadrat cu medici 
și personal sanitar mediu. 
Intr-un număr important de 
comune și mai ales în cele 
ce sint centre de convergență 
teritorială s-au asigurat și 
medici stomatologi, puncte 
farmaceutice și puncte de 
laborator.

In vederea asigurării acce
sibilității populației la asis
tența medicală in raport cu 
gravitatea și natura bolilor și 
pentru folosirea intensivă a 
personalului de specialitate, 
a aparaturii medicale și a 
mijloacelor tehnice și tera
peutice, s-a realizat ierarhi-

medii de 
la aproape

de impor- 
noastră și

In zonele nordice ale țării—un ritm intens pentru recuperarea intirzierilor

(Continuare în pag. a Il-a)
stat și agricole

au fost declanșate cu o intir- 
de 20 de zile. Pentru a recu- 
timpul pierdut, organele jude- 
de partid

a acordat un nou 
sectorului ocrotirii 
prin lărgirea atri- 

și întărirea rolului
SATU-MARE

Ilie TĂNASACHE
Pregdtnea terenurilor pentru insamințarea porumbului la C.A.P. Bdleni Sîrbi, județul Dîmbovița

Insămințările și celelalte lucrări agricole de primăvară sex desfă
șoară din plin și în zonele mai nordice ale țării, unde timpul s-a în
călzit mai tîrziu. Din informațiile sosite la ziar rezultă că timpul se 
menține, în continuare, frumos, ceea ce permite să se muncească din 
plin la semănat. Desigur, in aceste zone mai este de executat un mare 
volum de lucrări. Ce se întreprinde in vederea impulsionării lor ? Pu
blicăm concluziile unui raid-anchetă organizat in două județe nordica 
— Satu-Mare și'Suceava.

Prin bună organizare, 
viteză maximă

ci mers la ferma-etalon de la Urechești, unde a făcut 
o tăiere demonstrativă a viței de vie (o tehnologie 
modernizată). Din butucul cu multiple ramificații de 
coarde, inginera lăsa doar o singură tulpină și două 
coarde laterale. Cei din Urechești, cind au văzut cum 
este „jumulit" butucul de vie, s-au alarmat : „Ne 
distrugeți podgoria. Unde o să mai lege rodul ?“ In
ginera și-a chemat in sprijin intreg arsenalul de cu
noștințe științifice, rezultatele obținute in stațiune. 
După îndelungi conciliabule, a convins. La scurt timp 
a urmat o altă tăiere demonstrativă. Tot la ferma- 
etalon a Urecheștilor. Dar, de data aceasta, pentru 
viticultorii din împrejurimi. „Ne distrugeți via !“ 
s-au alertat la rindul lor. Inginera era pregătită, gata 
să facă apel la concluziile cercetării științifice, la re
zultatele dobindite. înarmată cu neînduplecarea omu
lui stăpin pe timpul investigat ani și ani, fără răgaz.

Bătălia pentru nou insă n-a mai dus-o ea. direct. 
Nu, pentru că de astă dată s-au ivit apărători in- 
focafi ai noii tehnologii. Chiar cei... din Urechești, 
care intre timp s-au familiarizat cu „virful de lance", 
și-au desfășurat pe larg argumentele. Cu logică și 
competență. Cu pasiunea pe care noul o merită din 
plin. Și au convins. Ajutind, prin exemplul lor, la 
impămintenirea noii tehnologii.

Intr-adevăr, virful de lance poate fi luat drept un 
simbol al noului ; ascuțișul și strălucirea virfului de 
oțel apropie și luminează timpul de miine.

în această primăvară, în județul 
Satu-Mare insămințările de primă
vară 
zi ere 
pera 
țene

au luat măsuri organizatorice și teh
nice. Ca urmare, în scurtă vreme au 
fost însămînțate 12 300 ha, din cele 
21 000 ha destinate culturilor din pri
ma epocă. Deși mai sint zone unde 
semănatul nu a început, la „opera
tiva" de luni seara s-a constatat că 
a fost atinsă viteza zilnică planifi
cată. Duminică, luni și marți au fost 
zile de muncă record pe întreg cu
prinsul județului. Obieetivul aces
tei săptămini îl constituie înche
ierea, pînă vineri, a semănatu
lui la culturile din prima epo
că. pregătirea întregii suprăfețe 
destinate cinepii și florii-soarelui și 
a peste 65 la sută din cea reparti
zată porumbului. înfăptuirea lor ar 
coincide, practic, cu recuperarea tu
turor rămînerilor în urmă, creind în 
același timp condiții pentru încadra
rea semănatului la culturile din epo
ca a doua în perioada optimă.

Printr-o organizare temeinică a 
muncii s-a reușit ca, în unele unități 
agricole, să se realizeze un ritm in-

tens de lucru. Astfel, la cooperativa 
agricolă din Sanislău, bunăoară, in 
numai trei zile au fost plantate 100 
ha cu cartofi, iar 135 ha au fost în
sămînțate cu sfeclă, depășindu-se cu 
20 25 la sută vitezele zilnice stabi
lite. In ziua raidului erau pe cimp 
toate cele 17 formațiuni mixte de 
cooperatori și mecanizatori. O parte 
lucrau cu cele 6 semănători la sfe
cla de zahăr și plantele furajere, 
altele — la erbicidat și fertilizat. 
„Dacă am reușit să reducem la 7 
zile perioada de însămințare a cul
turilor din prima epocă — ne spu
nea primarul comunei, Nicolae Tu
dor — înseamnă că ne-am atins de 
două ori scopul propus : folosirea la 
întreaga capacitate a tractoarelor și 
executarea unor .................................
calitate".

Sub semnul î_ ________ „
calitatea lucrărilor, al competiției cu 
timpul în vederea recuperării intir- 
zierilop se desfășoară munca și la 
cooperativa agricolă din Tiveam. 
Pentru semănatul celor 200 ha cu 
sfeclă de zahăr au fost repartizate 
4 semănători, cite două mașini de 
împrăștiat îngrășăminte și erbicidat, 
un combinator și 4 discuri. Se asi
gură astfel continuitate fluxului teh
nologic, dar mai ales un control ca-

lucrări de bună

răspunderii pentru

(Continuare în pag. a IlI-a)
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FAPTUL
DIVERS
Surprize 
plăcute 
la acostare

A acostat, pentru prima dată 
in portul Constanța, după pri
ma sa cursă pe mările și ocea
nele lumii, nava ..Drăgășani" de 
14 000 tdw. Primul ei voiaj a 
constituit si prima cursă in ca
litate de. secund n ofițerului 1, 
Gavrilă Cserei, cel mai tinăr 
membru al echipajului. Iar ce
lui mai in virstă din echipaj, 
ospătarul Vasile Husariu, călă
toria ii va aduce aminte că in 
timpul ei a devenit bunic. încă 
o coincidență : exact in ziua 
sosirii acasă a ofițerului II. 
Constantin Vasilescu. soția a 
adus pe lume o fetită. Bănuț, 
elev in clasa l. fiul șefului me
canic Ion Marcu, i-a prezentat 
tatălui un desen panoramic al 
portului constănțean. notat cu'10.

Bistrița
Antică

Pină de curînd. istoricii con
siderau Bistrița printre așeză
rile relativ tinere din țara noas
tră. lată insă că in zona de nord- 
est a teritoriului actual al ora
șului Bistrița arheologii au des
coperit vatra unei mai vechi 
așezări. întinsă pe citeva zeci de 
hectare. Aici au fost identifica
te pină acum peste 40 de locu
ințe din epoca dacică și daco
română. Numeroase alte urme 
materiale datează din secolele 
V—‘XI. Deși, potrivit ultimelor 
descoperiri arheologice. Bistri
ța este mai ..bătrină" cu un mi
leniu. cine poposește azi aici 
are revelația unui oraș care-și 
trăiește, cu adevărat, o 
tinerețe Chiar dacă vechea 
zare din nord-estul său a 
denumită Bistrița Antică.

nouă 
așe- 
fost

Cu si fără
9

mască
Abia trecuse de miezul 

fii cind bătrinul A. R. din co
muna Odofeu, județul Satu- 
Mare. a fost trezit din somn de 
cineva de-afară. Nici n-a apu
cat bine să deschidă ușa. să 
vadă cine-l caută la ora aceea 
lirzie. că bătrinul a și fost lovit. 
Apoi. legat fedeleș, i-a văzut pe 
trei indivizi mascuți cotrobăind 
prin casă. Cei trei — frații Mi
hai' și Constantin Uazăr și Petru 
Sava — căutau bani lichizi. 
Dar pricit au scotocit, n-au gă
sit in casa bătrinului decit 20 
de lei. Au luat polul și au ple
cat supărati foc Care supărare 
avea să fie și mai mare, fiind 
depistați și de-mascați de mi
liție.

nop-

l
I

Dat de gol cu | 
plasa plină

Intimp ce mergea spre casă, ' 
la întreprinderea | 
construcții-montaj 
rvat, sub scaunul I

I
I

A. C„ șofer 
■județeană de < 
Vilcea, a observat.___________
autobuzului cu care călătorea, un 
cric hidraulic. Fără să mai stea 
o clipă in cumpănă. A. C. a ri
dicat cricul și l-a ..plasat" în- 
tr-o plasă, după care a încercat .1 
să coboare. Observat de cițiva 
călători, șoferul cu plasa plină I 
a fost dat de gol. A doua zi, de , 
rușine, nu mai avea 
să-și ridice ochii din 
Nici măcar cu... cricul.

curajul 
pâmint.

Sentința
9

a rămas 
definitivă

Deși fusese obligat la 
pensiei de intreținere 
fiica sa Maria Suzana. Emilian • 
Rădulescu din comuna Bălă- 
nești. județul Gorj. a căutat tot 
timpul să „scape" si să i se piar
dă urma. „Deși pensia stabilită 
era destul de modestă — ne 
scrie C. Banta, președintele ju
decătoriei Tg. Jiu — numitul 
Rădulescu a preferat să ajungă 
in postura de recidivist decit 
să-și ajute propriul copil. Vă- 
zind că’ nu e chip să fie îndu
plecat 
bună, 
an și

■ cursul 
rămas

plata 
pentru

să apuce pe calea cea 
a fost condamnat la un 
trei luni închisoare. Re
fund respins, sentința a 
definitivă".

Bere... 
la grătar

Unde-i lege, nu-i tocmeală : 
înainte de pra 10, in localuri de 
alimentație publică nu se ser
vesc băuturi alcoolice. Legea e 
valabilă și pentru bufetul din 
comuna Modelu, județul Ialomi
ța, pe care-1 gestionează Con
stantin Pană. Iată insă că, deu
năzi, patru consumatori (Ion 
Petrache. Ion Vergu, Constantin 
Dumbravă și Constantin 
s-au dus la Pană și l-au rugat 
pu... buzele arse să nu-i 
in pană de cite o bere, 
gheață.

Dar a venit controlul, 
cind să ajungă la ei contrblorii, 
cei patru au ascuns sticlele in... 
grătarul pentru mici.

— Cum e ? — l-au întrebat 
pe gestionar.

— Cum să fie ? Pînă la ora 
zece am pus berea la gheață.

— La gheață sau la grătar ? 
Și gestionarul a fost amendat 

loc cu 2 500 lei.

Tase)

lase 
La

Pînă

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

Răspunderea comuniștilor pentru 
educarea revoluționar-patriotică

a pionierilor
Mai intîi, un fapt nu lipsit de sem

nificație : pentru prima dată după 
adoptarea măsurilor stabilite de con
ducerea partidului privind lărgi
rea participării pionierilor la condu
cerea și desfășurarea activității poli- 
tice-educative a organizației lor, co
piii — membri ai consiliilor județene 
ale organizației pionierilor — s-au 
aflat împreună cu, profesorii lor co- 
mandanți-instructori intr-o impor
tantă reuniune plenară Adunare 
consacrată, în principal, analizei mo
dului in care or- _________________
ganizația 
ționară a 
din țara 
transpune 
ță îndatoririle im
portante ce-i re
vin în Programul 
ideologic al partidului, 
nota specifică adusă in desfășurarea 
dezbaterilor, dincolo de justifica
ta emoție cu care și-au expus 
— în prezența educatorilor lor — 
..punctul de vedere" asupra pro
blemelor aflate in discuție, se cuvin 
remarcate seriozitatea și maturita
tea cu care purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor au relevat experien
țe pozitive, au sesizat carențe și ne- 
impliniri ale activității educative a 
unităților pionierești, inițiativa și 
simțul gospodăresc in propunerea 
direcțiilor de acțiune viitoare.

In plenarele Consiliilor județene 
ale Organizației pionierilor, educa
torii comuniști învestiți de partid, de 
societatea noastră socialistă de a 
crește și forma cea mai tînără gene
rație a țării in spirit revoluționar, 
marxist-Ieninist. în sentimentul înăl
țător al dragostei de patrie, de po
por, de partid, au evidențiat pe larg 
faptul că Programul ideologic al par
tidului, cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu Ia forumul tine
retului. din toamna anului trecut, 
normele înscrise in Codul etic repre
zintă principalul suport teoretic-prin- 
cipial al activității politico-educative 
desfășurate cu copiii.

— Dacă putem vorbi cu îndreptă
țită mindrie și satisfacție despre roa
dele activității educative pionierești, 
despre entuziasmul, inițiativa și hăr
nicia cu care copiii țării se înca
drează în realitățile socialiste ale 
patriei, ale județului, ale localității 
în care trăiesc — spunea Rodica 
Quint., comandant-instructor de uni
tate ia Caransebeș — aceasta se da
torează cu deosebire faptului că or
ganele și organizațiile de partid, co
muniștii din întreprinderi și institu
ții sint permanent în dialog cu pio
nierii, îi ajută să înțeleagă și să-și 
însușească principiile etico ale so
cietății noastre.

Din tabloul general ni manifestă
rilor pionierești de amploare și pro-

fundă semnificație patriotică-revolu- 
tionară, 
președinții 
organizației,
ni evidențiat — în județele 
Severin, Timiș, Cluj, Arad, 
in alte părți — inițiative 
live interesante, diverse ca 
liră și modalitate de realizare, dar 
deopotrivă cu largă audiență in rin- 
dul școlarilor. „De la comuniști în
vățăm cutezanța" sau ..Activitatea 
noastră — școală a atitudinii morale

informările prezentate de 
consiliilor județene ale 

discuțiile din plenare 
Caraș- 
ca și 

educa- 
tema-

revolu- 
copiilor 
noastră 
in via-

Dezbateri în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii socialiste

Dincolo de

întregii activități pionierești, rolul 
activ al educatorilor comuniști din 
cadrul organizației, al pionierilor 
înșiși, în îmbogățirea — sub raportul 
conținutului și al formelor de ma
nifestare — a acestei activități, parti
cipants la dezbateri au făcut nume
roase și interesante propuneri,'prin
tre care : aplicarea cu consecvență 
în procesul de educație a pionierilor 
și școlarilor a principiilor și norme
lor eticii și echității socialiste ; an
trenarea in activitățile politico-edu

cative a tuturor 
copiilor — după 
puterea lor de în
țelegere și de 
muncă, după ap
titudini și prefe
rințe ; explicarea 
concretă, cu grijă

și tact pedagogic, cu răspundere ci
vică, a oricărei acțiuni.

De remarcat, in final, 
lizator, constructiv al 
propunerilor formulate, 
că, pionieri» dispune 
necesare unei permanente înnoiri ca
litative a programului său educativ, 
de întreaga solicitudine și de spri
jinul activ al tuturor factorilor edu
cativi, al ..foștilor pionieri", in pri
mul rind, desigur, al comuniștilor.

A fi revoluționar
(Urmare din pag. I)

azi

și cetățenești" (Caraș-Severin), „La 
îndemnul partidului, răspundem : 
prezent!" și „Codul etic in lumina 
faptelor noastre" (Timiș). „Cu inima 
și fapta alături de părinți" (Arad) 
etc. au stimulat inițiativa și hărni
cia pionierilor, interesul pentru mun
că și participarea la viața școlii 
localității. Tot atit de diversificat 
pare și cadrul în care unitățile 
pionieri contribuie, împreună 
școala, la lărgirea orizontului de cu
noaștere al copiilor, la descoperirea 
și cultivarea aptitudinilor lor de 
muncă, la găsirea unor forme adec
vate de integrare a contribuției lor 
specifice in efortul constructiv al 
întregului nostru popor de edificare 
socialistă a patriei.

Analizată cu simț de răspundere, 
în spirit critic și autocritic, activita
tea educatorilor comuniști din cadrul 
organizației pionierilor a relevat și o 
seamă de carențe, comune unui șir 
de unități de pionieri din diferi
te zone ale țării. „Se organizează 
un număr prea mare de acțiuni în 
dauna calității, a aprofundării și ex
plicării mesajului educativ. Sint lap- 
sate inițiative educative interesante 
care apoi se pierd pe drum sau 
nu sînt eficient și rațional finalizate" 
(Mircea Mihailovici, președintele 
Consiliului municipal Reșița al orga
nizației pionierilor). Atit in infor
mările prezentate, cit și în dezbateri 
s-au semnalat caracterul încă festi- 
vist și aspectul de „campanie" al unor 
acțiuni (Timiș), cazuri de pregătire 
superficială, de improvizare sau re
petare mecanică de la an Ia an a 
acelorași manifestări cultural-educa
tive (Arad), insuficienta antrenare a 
pionierilor și școlarilor la anumite 
informări politice, slabul mesaj edu
cativ al unor manifestări cultural- 
artistice (Cluj), activitatea săracă a 
unor cercuri tehnico-aplicative sau 
repertoriul unilateral al formațiilor 
artistice (Caraș-Severin) etc.

Subliniind cu pregnanță caracterul 
revoluționar, puternic educativ al

Și

de
cu

tonul mobi- 
discuțiilor și 
convingerea 

de condițiile

Florica DIN'ULESCU

cind și oriunde, prezent și activ pe 
„baricadele noului".

A li revoluționar, azi, inseamnă 
să militezi și să acționezi prin toate 
mijloacele pentru Întărirea discipli
nei, a atitudinii inaintate față de 
muncă, pentru respectarea legalității 
socialiste. Se știe că organizarea e- 
xemplară și disciplina au constituit 
întotdeauna izvoare de forță ale 
luptei revoluționare a partidului ; 
organizarea și disciplina revoluțio
nară riguroasă au avut o imensă im
portanță în depășirea, de către 
partid, a condițiilor atit de aspre ale 
ilegalității, iar mai tirziu în asi
gurarea unității de acțiune — hotări
toare pentru obținerea tuturor mari
lor succese repurtate in construcția 
societății noi, socialiste. Faptul că 
în țara noastră socialismul a învins 
definitiv, că astăzi întreg poporul 
este strîns unit în jurul partidului 
și treburile merg bine nu diminuea
ză insă cu nimic însemnătatea disci
plinei ; ar fi cu totul greșit să se 
considere că noile condiții ar putea 
îngădui o „relaxare" a spiritului de 
disciplină, o slăbire a interesului 
pentru problemele organizării in ge
neral ; dimpotrivă. în actuala etapă, 
cind partidul iși propune sarcini atit 
de mari in toate domeniile, înainta
rea pe calea socialismului 
neconceput fără o înaltă 
de partid și. în general, 
socială.

A fi revoluționar, azi, 
să pui mai presus de orice 
societății, să manifești permanent o 
atitudine de neimpăcare cu forma
lismul, cu practicile birocratice. A- 
ceasta înseamnă a te dărui total 
muncii pentru prosperitatea poporu
lui, prin care și în cadrul căreia se

este de 
disciplină 
disciplină

înseamnă 
interesele

realizează bunăstarea fiecărui mem
bru al societății, a urmări cum ac
ționează pirghiile de care depinde 
progresul societății — fie că este vor
ba de calitatea și eficiența produc
ției. de utilizarea zestrei tehnice a 
uzinei, a materiilor prime și mate
rialelor sau a timpului de lucru. A- 
ceasta înseamnă totodată să acțio
nezi prompt împotriva lucrului de 
mintuială. a superficialității, împo
triva oricărui act de risipă, oriunde 
s-ar manifesta ; să dovedești perma
nent o stare de neimpăcare cu tot 
ceea ce ar putea prejudicia in vreun 
fel avutul societății, bunul poporului.

A fi revoluționar, azi, Înseamnă 
să năzuiești și să lupți pentru a rea
liza mereu mai 
te împotrivești 
automulțumire. 
tindeni 
dar se poate 
nea. că pretutindeni există mari, 
foarte mari rezerve de mai bine. De 
aici și îndatorirea fiecărui comunist, 
a fiecărei organizații de partid de a 
nți se declara niciodată satisfăcuți 
cu ceea ce s-a realizat, de a nu ma
nifesta „îngăduință" și „înțelegere" 
față de neajunsurile care dăinuie a- 
desea la umbra rezultatelor poziti
ve, ci de a le dezvălui și milita 
pentru înlăturarea lor. O contribuție 
hotăritoare la întronarea unei aseme
nea stări de spirit are exercitarea 
criticii și autocriticii, cel mai eficace 
antidot împotriva automulțumirii.

A fi revoluționar înseamnă 
manifești fermitate ideologică, 
acționezi întotdeauna și in toate îm
prejurările în spiritul moralei 
socialiste, combătind mentalitățile și 
deprinderile înapoiate. Această ce
rință decurge din necesitatea înfăp
tuirii unei profunde revoluții in mo
rală, a făuririi omului nou, cu o

există

mult și mai bine, să 
oricăror tendințe de 
Desigur că pretu- 
rezultate pozitive, 

afirma, de aseme-

să 
să

noi,

înaintată, ca b condiție esen* 
Însăși transformării revolu- 
a societății. în actuala etapă, 

asupra omului

gindire 
țială a 
ționare 
viziunea partidului 
nou iși găsește o cuprinzătoare ex
presie in Codul etic ; este datoria 
comuniștilor ca, edueîndu-se pe el 
înșiși, să asigure educarea comunistă 
a tuturor oamenilor muncii, forma
rea și dezvoltarea trăsăturilor mora
le înaintate, să combată, sub orice 
formă, manifestările de individualism 
și egoism mic-burghez, să militeze 
cu perseverență și fermitate pentru 
materializarea normelor Codului etic 
în fapte cotidiene de viață.

A fi revoluționar, azi, inseamnă • 
înfăptui politica externă, internatio
nalist» a partidului, 
spirit de solidaritate internațională 
față de toate țările socialiste, față 
de toate partidele comuniste și mun
citorești, față de forțele revoluțio
nare, progresiste, democratice de 
pretutindeni care luptă pentru liber
tate națională și socială, pentru de
mocrație, pentru înțelegere și Cola
borare între popoare, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă ; înseamnă 
a munci cu și mai multă însuflețire 
pentru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate cu con
știința că aceastg reprezintă un a- 
port de preț la Întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului și păcii.

Preluăm, continuăm, ducem mal 
departe o tradiție, un mod revolu
ționar de muncă și viață In condi
țiile cind viața, lumea sînt 
decit cele împotriva cărora au luptat 
comuniștii în trecut. Altfel 
atunci, dar cu aceeași forță, cu ace
eași incandescență, spiritul revolu
ționar trebuie să se afirme ca un 
factor decisiv în biruința marii 
noastre cauze — construirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea spre comunism.

a manifesta

altele

decit

SUB SEMNUL EFICIENȚEI SISTEMULUI INFORMAȚIONAL, Al ECONOMIEI DE TIMP ȘI HÎRTIE

Laudă pămîntului natal
O convingătoare măr

turie de 
frumusețe 
noastre 

constituie 
pictorilor Alexan- 
Cumpătă, ~ 

Gheorghe Rădu-

vitalitate și 
a picturii 

contemporane 
expozi-o 

ția 
ciru 
Goga, 
canu și Paul Sima, des
chisă recent in sălile 
de expoziții temporare 
ale Muzeului de artă 
din Cluj-Napoca. in in- 
tîmpinarca Congresu
lui educației politice și 
culturii socialiste.

Mai întii. o privire 
generală. Cei patru pic
tori nu vizează, in ima
ginile propuse de ei, si
militudini formale cu 
realitatea, ci transmite
rea spiritului ei. De a- 
ceea sint deopotrivă «- 
vitate atit soluțiile des- 
criptiviste. cit și extra
vaganțele de limbaj, fără 
acoperire în conținut. 
Putem spune, deci, că 
toate cele patru selecții 
—- fiecare, rod a mai 
bine de două decenii 
de muncă, de dăruire 
— se situează sub sem
nul sincerității trăirii. 
Pentru acești creatori 
maturi, stăpîni pe mij
loacele lor de expresie, 
măiestrie înseamnă nu 
etalarea virtuților for
mei și ale culorii în 
sine, ci capacitatea de a 
ne face părtașii unei 
sensibilități plastice nă
zuind să întrupeze, in 
mod original, sentimen
tul inalt izvorit dintr-o 
experiență sufletească 
fundamentală : legătu
ra indestructibilă a fie
căruia cu pămintul și 
oamenii acestei țări, cu 
peisajul și cu istoria ei 
In moduri diferite, spe
cifice personalității fie
căruia. cei patru artiști 
valorifică, convingător 
și emoționant, această 
idee esențială.

De pildă, există In 
lumea propusă de Tra
ian Goga, cunoscut pic
tor care iși desfășoară 
activitatea la Oradea, o 
cuceritoare prospețime 
a expresiei. Se simte 
plăcerea creatorului de 
a da subiectelor sale, 
alese din lumea satului 
natal. contururi grați
oase, vibrind de o caldă 
bucurie. care se păs

Traian

trează la hotarul dintre 
vis și realitate și care 
este dublată de bucuria 
autorului de a ne comu
nica aceste impresii. O 
calmă „Amiază de iar
nă", unde griurile colo
rate se adună intr-un 
prețios filigran, dar și 
o „Sărbătoare" în care 
parcă însuși cornul a- 
bundenței s-ar fi răs
turnat pe neașteptate la 
o margine de sat. cu în
treaga sa exuberanță 
cromatică, pot defini 
aria sensibilității aces
tui artișt.

Stăpînit, optînd pen
tru o disciplină riguroa-

ditație. Se degajă, din 
noblețea și discreția ga
mei cromatice, din echi
librul remarcabil ăl 
imaginilor, o atitudine 
senină, am zice „mio
ritică", un bărbătesc ton 
elegiac prin 
afirmată, cu 
tate calmă, 
pentru acest 
pentru viață

Așa cum este cunoscut, după Con
sfătuirea cu activul de partid din mi
nistere și instituții centrale din a- 
prilie 1974, la indicația conducerii 
partidului și statului s-a trecut la e- 
laborarea unui „Program de raționa
lizare a sistemului de evidență pe 
întreaga economie". Programul ela
borat vizează, în primul rind, acti
vitatea ministerelor și instituțiilor 
centrale, dar și 
pe aceea a orga
nelor locale ale 
administrației de 
stat. Am solicitat 
tovarășului lostf 
BAȚI, secretarul 
Comisiei guver
namentale de ra
ționalizare a sis
temului de evi
dentă în unitățile 
de stat, să ne în
fățișeze cîteva 
din problemele 
ce dec.urg din 
această acțiune 
consiliilor populare.

— Datorită acțiunilor 
pentru inventarierea tuturor docu
mentelor, pentru analizarea lor cri
tică. pentru mai buna organizare a 
circuitului actelor, ne-a spus inter
locutorul, s-au făcut unele progrese 
pe linia îmbunătățirii sistemului in
formațional și de evidență. Astăzi co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene folosesc peste 30 
de proiecte de raționalizare in dome
nii dintre cele mai importante — pla
nificare, investiții, aprovizionare-des- 
facere-depozitare, financiar-bancar, 
comerț interior, sănătate, învățămint 
și altele. Subliniem, de asemenea, că 
organele locale ale administrației de 
stat au în prezent la dispoziție nu-

meroase formulare tipizate — apro
bate la nivelul economiei naționale 
— care sînt tipărite și se pot procu
ra de către toate unitățile prin re
țeaua de librării din țară.
. Pină în prezent, 21 de comitete 
executive ale consiliilor populare ju
dețene au elaborat și aplicat toate 
măsurile prevăzute pentru prima eta
pă. in ce privește reducerea număru-

ne ore/an) și a consumului de hîrtle 
cu 47 la sută (24 tone/an) în compa
rație cu anul 1973. Semnalăm în a- 
ceastă direcție răspunderea cu care 
au acționat pentru raționalizarea sis
temului de evidentă Comitetul execu
tiv al Consiliului popular al Capitalei, 
precum și comitetele executive ale 
Consiliilor populare județene Prahova, 
Harghita, Timiș, Argeș etc. Cu toate

Simplificarea formuiaristicii
la consiliile populare

pentru activitatea 
I 

întreprinse

lui documentelor și materialelor folo
site de către aparatul propriu al con
siliilor populare, precum și în relațiile 
acestora cu unitățile subordonate. Alte 
comitete executive au efectuat res
pectivele lucrări, dar nu au trecut 
încă la aplicarea în practică a con
cluziilor rezultate, in timp ce un nu
măr de 12 comitete executive urmea
ză abia să aprobe lucrările analizate 
intr-un viitor apropiat. Chiar dacă 
nu putem opera cu date globale, 
citeva exemple ilustrează în mod 
convingător eficiența acestei ac
țiuni. In căzui comitetelor executive 
ale consiliilor populare, la care s-au 
aprobat și aplicat toate lucrările pen
tru prima etapă, s-a obținut o redu
cere a volumului muncii de evidență 
cu circa 40 la sută (peste 1,2 milioa-

rezultatele obținute, considerăm că 
stadiul aplicării programului de ra
ționalizare la sfirșitul primei etape 
nu este satisfăcător. O serie de co
mitete executive ale cunsi'iiler popu
lare județene nu au definitivat nici 
pină la ora actuală lucrările stabilite 
prin propriile programe de- măsuri 
pentru prima etapă. Desigur, elabo
rarea unor astfel de lucrări — care 
necesită un mare volum de muncă 
— nu este o treabă ușoară, dar amf- 
nai-ea lor are tonsecințe, In primul 
rtnd, asupra propriei activități a co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare și, în același timp, creează 
dificultăți in realizarea unui sistem 
mai operativ de lucru cu cetățenii, 
pentru rezolvarea cerințelor acestora.

Rezultatele primei etape ar fi pu-

tut fi pe ansamblu mai bune, dacă 
și pentru sectoarele cu subordonare 
dublă — cum este cazul unor direc
ții, secții, inspectorate și oficii —> 
toate ministerele de resort ar fi spri
jinit intr-o măsură mai mare comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene, atit in aplicarea uni
tară a măsurilor stabilite în program, 
cit și în utilizarea neîntirziată a for

mularelor tipizate 
aprobate. Insis
tăm asupra aces
tor probleme în- 
trucît, cum bine 
se știe, viitoarea 
etapă urmează să 
valorifice 
țațele de 
acum și să 
re crearea 
sistem informa
țional într-o con
cepție unitară și 
la nivelul tuturor 
unităților subor- 

Ast- 
apri-

rezul- 
pînă 

asigu- 
unul

donate consiliilor populare, 
fel, pină la sfirșitul lunii ___
lie, trebuie să fie inventariate și 
analizate critic documentele, circui
tele și fluxurile, informaționale ale 
tuturor unităților și să fie elaborate 
pe această bază — cel tirziu pină la 
finele trimestrului II — propunerile 
privind eliminarea suprapunerilor, a 
paralelismelor, a circuitelor și acte
lor inutile. Iată de ce se . impune ca 
organele locale ale administrației de 
stat să stabilească pentru fiecare uni
tate uh număr de specialiști care să 
se ocupe — așa ctim prevede pro
gramul — de rezolvarea practică a 
lucrărilor prevăzute pină la această 
dâtăi

Constantin PRIESCU

in

Cluj-Napoca : 
Patru pictori 
sălile muzeului 

de artă

să, severă, a dispunerii 
suprafețelor de culoare 
in compoziție. bucu- 
reșteanul 
Cumpătă 
lucrările 
caracteristici
de fresca monumentală. 
Dar este de notat că ar
tistul nu renunță la vir
tuțile expresive ale in
tensităților culorii, prin 
care iși propune — și 
izbutește — să sublinie
ze sensul general al 
imaginilor. Pictorul stă
ruie asupra priveliștilor 
de la noi, asupra obiec
telor familiare, dar, în 
primul rind, este atras 
către 
prinsă in 
mai ales, 
ția unor 
biceiuri". 
la aceste
marcă tehnica excepțio
nală a compoziției, sus
ținută de o subtilă ar
monizare a gamelor de 
culoare.

în pictura lui Ghem— 
glie Răducanu, tot din 
București, spațiul pare 
purificat, dominat de o 
dulce lumină aurie de 
toamnă, atmosferă su- 
gerînd — nu ostentativ 
— meditația asupra len
tei, ireversibilei curgeri 
a timpului, sentimentul 
generat de această me-

bucu- 
Alexandru 

prezintă in 
sale anumite 

amintind

frumusețea cu- 
cromatica și, 
în semnifica- 
,.Datini și <>- 
Cu precădere 
lucrări se re-

care este 
luminozi- 
dragostea 

pămînt, 
(„Amin

tiri". ..Drum spre sat").
Edificată cu gravitate, 

opera clujeanului Paul 
Sima — ajuns în aceas
tă etapă la o deplină 
limpezime a gîndului și 
sentimentului, limpezi
me ce conferă ritmului 
compozițiilor sale ceva 
din echilibrul solemn al 
„odelor în metru antic" 
— se vrea identificată 
cu valorile lumii satu
lui transilvănean. Cu
loarea și forma sînt, 
pentru acest artist, cind 
prilej de stenică reme
morare („Densuș", „Iar- ■ 
nă la Dumitra"), cind 
protest vehement („Bo
citoare"), cind mesaj de 
speranță („Inaugura
re") sau de bucurie („Zi 
de sărbătoare"). Ca și 
precizia ideilor, culoa
rea, prețios modulată, 
este delimitată în for
me nete, dispuse cu un 
ales simț al alcătuirii 
compâziționale. ToLul 
ne evocă o lume a eter
nului, în care prezidea
ză echilibrul, armonia, 
lumina.

Dacă am căuta în a- 
ceastă expoziție un 
„program" care să reu
nească pe cei pjitru ar
tiști, l-am putea iden
tifica — dincolo de spe
cificitatea și originali
tatea viziunilor și lim
bajului plastic .utilizat 
de fiecare — in aparte
nența tuturor la acel 
filon de valori autentice 
ale picturii românești 
caracterizate prin do
rința manifestă a artiș
tilor de a-și considera 
întreaga creație ca pe o 
ofrandă spirituală, ca 
pe o Laudă adusă pă
mîntului natal, oameni
lor acestui pămînt.

Alexandra RUS 
directoarea Muzeului 
de artă din Cluj- 
Napoca

• SPORT • SPORT • Ocrotirea
C1CLISM

Competiția internațională de ci
clism pentru „Cupa F.R.C." a conti
nuat marți pe autostrada București— 
Pitești cu desfășurarea etapei a 3-a 
contracronometru individual 
km). Cel mai bun rezultat a fost 
înregistrat de rujierul român

(Urmare din pag. I)

(30

Ilie 
Valentin cu timpul de 41’26” (medie 
orară 43.500 km). Locurile următoa
re au fost ocupate de Michal Klasa 
(Cehoslovacia) — 41’31” și Walenty 
Gryganiec (Polonia) — 42'08”. Astăzi, 
de la ora 14, etapa a 4-a, pe distanța 
București — Alexandria — București 
(140 km).

HANDBAL : Zece echipe 
Ia „Cupa țărilor latine”

Competiția internațională de hand
bal „Cupa țărilor latine" se va des
fășura intre 10 și 13 aprilie în Fran
ța și va reuni echipe masculine de 
tineret din România, Italia, Spania, 
Mexic, Brazilia, Belgia. Portugalia, 
Maroc, Canada și Franța. întreceri
le vor avea loc la Nisa. Cannes, 
Vaullauris, Seyne sur Mer și in alte 
orașe de pe Coasta de Azur.
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE HALTERE
Campionatele europene de haltere 

au programat în sala ..Werner 
Seelenbinder" din Berlin întrecerile 
de la categoria pană.. Titlul de cam
pion continental a fost cucerit de 
sportivul sovietic Nikolai Kolesnikov, 
cu un total de 282,500 kg (122,500 kg 
plus 160 kg).

Clasat pe locul 9, sportivul român 
Marian Grigoraș a stabilit două 
recorduri naționale : 257,500 kg la 
talul celor două stiluri (vechiul 
cord era 255 kg) și 117,500 kg la 
Iul „smuls", unde s-a situat pe 
cui cinci.

noi 
to- 
re- 
sti-
lo-

BASCHET
In ziua a treia a competiției 

ternaționale feminine de baschet care 
se desfășoară la Cracovia, selecțio
nata României a întrecut cu scorul 
de 74—67 (34—41) formațiaz Canadei. 
In alte două partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Polonia (A)—Ungaria 80—71 (36—37) ; 
Franța—Polonia (B) 81—57 (38—18).

în

• SUB GENERICUL: „PARTI
DUL — CEAUȘESCU - ROMA
NIA", la clubul „Patria" din 
Drobeta Turnu-Severin a avut 
loc o vibrantă „seară de poe
zie patriotică". • „CREATORI 
POPULARI SIBIENl" este titlul 
unui album semnat de I. Moise 
și P. Dumbrăveanu, dedicat ce
lor mai reprezentativi artiști 
populari, români și germani din 
această zonă, cunoscuți în țară 
și peste hotare : Maria Spiridon 
(Avrig), Maria Hanzu (Gura 
Riului), Katharina Deutshe (Ho- 
ghllag). Nicoleta Popovici (Si
biu). Elisabeta și Ilarie Stan- 
ciu (Poiana Sibiu). • AGENDA 
PRAHOVEANA. „Cincinalul re

voluției tehnico-științifice și im
plicațiile sale in activitatea bi
bliotecilor" — este tema simpo
zionului, organizat recent cu 
bibliotecarii din județ și cu re- 
prezentaîiți ai editurilor Acade
miei și Științifică și enciclopedică 
La întreprinderea „1 Mai", mun
citorii. inginerii și tehnicienii 
s-au întilnit cu realizatori ai fil
mului „Zile fierbinți". La liceele 
„Ion Luca Caragiale" și nr. 1 de 
mecanică, elevii din cercurile de 
matematică, fizică, chimie și li
teratură au susținut o sesiune 
de comunicări și referate știin
țifice. Artiștii plastici din Sfin- 
tu-Gheorghe sint oaspeții Pio-

ieștiului, cu o expoziție de pic
tură. grafică și sculptură. 
« „CtNTĂM TARA ȘI PARTI
DUL" este genericul concertu
lui susținut la Birlad de ansam
blul „Armonia" și formația șco
lii generale nr. 6 din localitate. 
0 7 000 DE PIONIERI partici- 
panți, 18 reprezentații teatrale, 
13 programe de brigăzi artistice 
de agitație. 19 montaje literar- 
muzicale și 47 de recitatori — 
iată, în cifre, bilanțul doljean 
al concursului „Sub flamura 
partidului te slăvim Românie 
socialistă". 0 AGENDA BRA
ȘOVEAN A. Simpozionul ..P.C.R. 
— sinteză a aspirațiilor poporu
lui român" a deschis suita de

cerii la îndeplinire a Programului 
partidului cu privire la îmbunătățirea 
sănătății populației.

In cuvintarea rostită la 25 octom
brie 1975, cu ocazia constituirii 
Consiliului Sanitar Superior, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, spunea următoarele cu ■ pri
vire la modul de a judeca rezultatele 
activității medicale : „...le vom ju
deca după gradul de sănătate al po
porului, după reducerea timpului 
pierdut de societate prin neprezen- 
tarea la lucru a unor cetățeni, dato
rită stării sănătății. De la aceasta 
trebuie să pornim în acest dome
niu I Cu cit statisticile ne vor pre
zenta consulturi și scutiri mai multe, 
cu atit vor dovedi o activitate mai 
nesatisfăcătoare. Căci trebuie să se 
acorde atenția principală prevenirii 
bolilor, apărării sănătății, nu inter
venției după ce omul s-a îmbolnăvit, 
cind. uneori, nu mai e nimic de fă
cut".

în cincinalul 1976—1980, 
cordanță cu programul de 
tare a întregii noastre

în con- 
dezvol- 

societăți, 
ocrotirea sănătății se va perfecționa 
prin introducerea și valorificarea in 
practică a progreselor științei și teh
nicii, pe baza integrării învățămin- 
tului cu cercetarea științifică și prac
tica medicală, avînd ca obiectiv de 
bază menținerea sănătății și vigo
rii poporului nostru.

In acest scop, ca primă linie de 
orientare se va urmări crearea unor 
condiții favorabile pentru ridicarea 
corespunzătoare a natalității și spo
rirea populației. De asemenea, tre
buie asigurate condiții optime de în
grijire medicală la naștere și a nou
lui născut, precum și de creștere a 
unor generații viguroase, bine dez
voltate din punct de vedere fizic și 
intelectual.

Deosebit de importantă este apli
carea consecventă in practică a 
conceptului medicinii preventive 
prin identificarea și evaluarea pros
pectivă a factorilor de risc pentru 
sănătatea populației, in vederea a- 
doptării, în timp util, a măsurilor 
pentru eliminarea sau neutralizarea 
acestora, prin controlul aplicării și

V V f v f • •

sanatatn•>
respectării măsurilor de prevenire 
și combatere a poluării aerului, apei 
și solului, prin controlul permanent 
al asigurării condițiilor igienice la 
locul de muncă și de viață, precum 
și în alimentația publică, prin uti
lizarea factorilor favorabili promo
vării sănătății.

Apărarea și promovarea sănătății 
individului și a colectivității, refa
cerea și întărirea capacității de 
muncă trebuie să urmărească, in 
principal : dezvoltarea acțiunilor 
privind reducerea in continuare a 
morbidității prin boli transmisibile 
și îndeosebi prin hepatită și tuber
culoză ; depistarea precoce și dis- 
pensarizarea bolilor cardio-vasculare, 
cancerului, bolilor psihice, bolilor 
metabolice și de nutriție, reumatis
mului. bolilor hepato-digestive ș.a. 
în vederea prevenirii și combaterii 
acestor boli ; îmbunătățirea asisten
ței medicale în întreprinderi, vizind 
cu precădere problemele ridicate de 
creșterea participării femeii la acti
vitatea productivă, reducerea mor
bidității cu incapacitate temporară 
de muncă și a morbidității profesio
nale, urmărirea integrării culturii 
fizice și a sportului in cadrul măsu
rilor privind dezvoltarea armonioasă 
și păstrarea sănătății poporului.

In' această etapă se vor organiza 
un număr de instituții medicale de 
înaltă specialitate, care să asigure 
asistență medicală la nivel competi
tiv pe plan mondial in domenii de 
mare actualitate ca acel al bolilor 
cardio-vasculare, al neuro-chirur- 
giei, al bolilor de rinichi și hemo- 
dializei ș.a.

Trebuie să avem în vedere în 
etapa următoare dezvoltarea activi
tății complexe de recuperare, pentru 
reducerea incapacității temporare de 
muncă și prevenirea invalidității, 
precum și reintegrarea socio-profe- 
sională a invalizilor și deficienților 
recuperabili. De asemenea, vom ur
mări adincirea cunoașterii fenome
nelor biologice legate de frinarea 
proceselor degenerative ale organis
mului și asigurarea asistenței medi
cale a persoanelor vîrstnice 
menținerea echilibrului fizic 
hic, in vederea prelungirii 
active a omului.

Pentru ridicarea nivelului 
tură sanitară a populației este nece-

oamenilor
sară dezvoltarea, in continuare, a 
educației sanitare a populației, asi- 
gurindu-se in acest scop cooperarea 
tuturor organelor și organizațiilor 
locale, pe baza planylui unic de 
educație sanitară.

Dezvoltarea, in continuare, a cer
cetării științifice medicale și farma
ceutice, educația permanentă profe
sională. politică, etică și socială a 
personalului sanitar, 
modernizarea bazei 
ocrotirii sănătății,

pentru 
și psi- 

vieții

de cul-

dezvoltarea și 
materiale a 

perfecționarea 
conducerii acestei activități consti
tuie, de asemenea, linii importante 
de orientare pentru etapa urmă
toare, pentru îmbunătățirea continuă 
a stării de sănătate a populației.

în această etapă, cadrelor sani
tare le revine sarcina de a ridica pe 
o treaptă mai înaltă calitatea asis
tenței acordate populației, prin ri
dicarea continuă a pregătirii profe
sionale și respectarea neabătută a 
regulilor de etică și deontologie me
dicală.

Sărbătorirea „Zilei sănătății" în 
țara noastră coincide cu „Ziua mon
dială a sănătății", în care Organi
zația Mondială a Sănătății propune 
in acest an să se adopte ca temă : 
„Să prevedem și. să prevenim orbi
rea". în acest context, menționăm că 
in țara noastră funcționează pentru 
asistența medicală in specialitatea 
oftalmologie peste 2 700 paturi 
de spital și cabinete de specialitate 
în policlinici, în cadrul cărora iși 
desfășoară activitatea aproape 500 
medici oftalmologi.

Cu prilejul „Zilei sănătății" adre
săm călduroase felicitări întregului 
personal din unitățile sanitare pen
tru activitatea desfășurată și căldu
roase mulțumiri organelor și orga
nizațiilor de stat, cooperatiste și ob
ștești. activului sanitar voluntar al 
Crucii Roșii pentru contribuția adusă, 
la înfăptuirea politicii sanitare a 
partidului și statului nostru.

Corpul medico-sanitar din patria 
noastră, asigură, și cu acest prilej, 
conducerea partidului, pe tovarășul 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că va depune tot elanul, tot devo
tamentul și toată priceperea pentru 
realizarea programului partidului de 
îmbunătățire a ocrotirii sănătății 
populației din țara noastră.

manifestări intitulate „Brașov 
’76". La cluburile mai multor 
întreprinderi au avut loc intil- 
niri ale tinerilor cu eroi ai mun
cii socialiste. La „Tractorul" s-a

deschis expoziția ..Brașovul pe 
coordonatele revoluției tehnico- 
științifice". „Urare la 55 de ani" 
se intitulează festivalul cultu
ral-artistic prezentat de forma
țiile corale din municipiu. 0 LA 
PIATRA NEAMȚ, faza republi
cană a concursului cultural-ar
tistic „România socialistă —

țara mea de glorii" a reunit for
mații artistice școlărești din 
nouă județe ale țării. Premianți. 
in ordine, corurile liceelor peda
gogic „Vasile Lupu" (Iași), „Pe
tru Rareș" (Piatra Neamț) și 
pedagogic (Botoșani). 0 LA 
CLUJ-NAPOCA. aceeași compe
tiție (participante formații din 
Alba, Maramureș, Bihor. Bra
șov, Covasna, Mureș. Sălaj. Satu- 
Mare și Cluj) a dat ciștig de cau
ză liceelor ..Andrei Șaguna” (Bra
șov) și „Gh. Lazăr" Cluj-Napo
ca), pedagogic de educatoare 
(Baia Mare). 0 AGENDA BO- 
TOSĂNEANA. La Răchiți s-a 
desfășurat concursul de dansuri 
populare „Botoșanca" (pe pri

mele locuri : formațiile din Flă- 
minzi, Tudora. Corni). Decada 
cărții tehnico-științifice a pri
lejuit, la Botoșani, organizarea 
unor dezbateri în unitățile in
dustriale. unor expoziții și pre
zentări de carte, simpozionului 
„Cartea de specialitate in cinci
nalul revoluției tehnico-științi- 
fice". La clubul „23 August" s-a 
Organizat, cu tinerii muncitori, 
dezbaterea „Conștiința socialis
tă și rolul ei în formarea per
sonalității umane multilateral 
dezvoltate". 0 SCRIITORII 
Liviu Călin, Lucian Ctțrsaru, 
Traian Filip, Vasile Nicorovici 
și Ilie Tânăsache s-au întilnit,

la Galați, cu oameni ai muncii 
de la Combinatul siderurgic, 
Șantierul naval. Intrep, Merea 
mecanică navală. 0 L1CEUL 
„RADU GRECEANU" din Sla
tina a găzduit un frumos pro
gram artistic susținut de elevii 
școlii de muzică din localitate. 
0 BIBLIOTECA „GHEORGHE 
ASACHI" din Iași a editat bi
bliografia selectivă „Muncă, o- 
noare, cinste", structurată pe 
capitolele : lucrări politice, be
letristice, de popularizare a 
principiilor de bază ale muncii, 
onoarei și cinstei în societatea 
socialistă.

Corespondenții „Scinteii"



I

SClNTEIA — miercuri 7 aprilie 1976 PAGINA 3

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Norvegiei
în alocuțiunea rostită cu prilejul 

prezentării scrisorilor de acreditare, 
ambasadorul HENRIK ANDREAS 
BROCH a dat expresie hotăririi sale 
de a milita pentru întărirea și adîn- 
cirea contactelor și relațiilor de prie
tenie existente intre cele două țări 
in numeroase domenii, de a face to
tul pentru a contribui la dezvoltarea 
în continuare a conlucrării dintre 
Norvegia și România.

Referind---se la posibilitățile de 
colaborare dintre cele două țări pe 
tărimul relațiilor economice și co
merciale. vorbitorul a subliniat : 
„Noi urmărim cu interes progresul 
economic și social rapid al Româ
niei. Guvernul norvegian aprețiază 
eforturile Republicii Socialiste Româ
nia de a extinde relațiile comercia
le internaționale. precum și rolul 
activ jucat de România pe arena in
ternațională".

în continuare, ambasadorul Norve
giei a spus : „îmi încep misiunea ca 
ambasador în Republica Socialistă 
România intr-un moment în care re
lațiile dintre Est și Vest sint mar
cate de evenimente pozitive. Unul 
din telurile fundamentale ale politi
cii externe a guvernului meu este 
acela de a contribui activ la înlă
turarea barierelor existente in Eu
ropa între Est și Vest și de a pro
mova o cooperare constructivă și 
contacte strinse în avantajul tuturor 
popoarelor din Europa. Știu că a- 
cest țel este împărtășit și de către 
guvernul român care, ca și guvernul 
norvegian, a participat activ în ca
drul Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa".

Organizarea științifică a producției - 
cerință a planului, sarcină de partid

La „Electrocontact“ din Botoșani:
PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ PRIN SPORIREA DENSITĂȚII 

MAȘINILOR PE SUPRAFAȚA INDUSTRIALĂ

In peisajul industrial al județului 
Botoșani, aflat intr-o continuă me
tamorfoză. un loc distinct ocupă în
treprinderea ..Electrocontact" — pri
ma unitate electrotehnică din aceas
tă zonă a țârii. Vizitind tinăra în
treprindere botoșăneană in luna iu
lie a ‘ânalui trecut, la trei luni de 
la intrarea în funcțiune a prime
lor capacități productive, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat colectivu
lui de aici sarcina să asigure orga
nizarea pe baze științifice a întregii 
activități productive. Cum s-a mate
rializat această sarcină ?

— Prețioasele indicații date de to
varășul secretar general al partidu
lui privitor la folosirea judicioasă a 
suprafețelor din incinta halelor, la 
reamplasarea mașinilor și utilajelor 
au constituit punctul de pornire al 
unei largi acțiuni de organizare ra
țională a producției în întreprinde
rea noastră, ne spune inginerul-șef 
Gheorghe Bulgariu. Reamplasarea 
mașinilor și utilajelor a început în 
secțiile de bază — strungăria. prese 
mecanice și atelierele de montaj și 
construcții metalice — și a continuat 
in atelierul de mase plastice, cel 
pentru turnare sub presiune și la 
matrițerie. Prin reamplasare t-a ob
ținut un dublu avantaj : în primul 
rind, halele și-au .-.mărit" cu 25 la 
sută suprafața utilă, pe care s-au 
montat mașini și utilaje a căror 
producție se va ridica in a,cest an la 
15 milioane lei ; în al doilea rînd, 
organizarea unor fluxuri âehnologice 
conforme cu structura fabricației a 
dus la corectarea unor erori și omi
siuni ale proiectantului.

Acum, această acțiune este, în li
nii mari. încheiată. Și putem spune 
că este meritul tinărului colectiv, a 
cărui medie de vîrstă nu trece de 
23 de ani. al organizației de partid 
din intreprindere. care a dinamizat 
și coordonat eforturile astfel incit, 
în citeva luni, aiei s-a reușit ca, în 
paralel cu realizarea în bune con

INSAMINTARILE DE PRIMĂ VARĂ
(Urmare din pag. I)
lificat și permanent din partea spe
cialiștilor. „Actuala campanie este 
pentru noi o problemă de calitate — 
ne spunea președintele cooperativei, 
Geza Doloczki. De aceea, am stabilit 
pentru fiecare solă cite un specialist 
și un membru al consiliului de con
ducere care răspund nu numai mo
ral, ci și material pentru orice aba
tere de la normele de lucru prevă
zute. Sintem hotăriți să nu admitem 
nici un rabat de la calitate".

Rezultatele obținute în cele mai 
multe unități agricole fac dovada 
răspunderii cu care comandamentele 
comunale, oamenii muncii din agri
cultura județului Satu-Mare acțio
nează in aceste zile pentru a pune 
baze trainice viitoarei recolte. în 
acest context, cu atît mai de neînțe
les sint „excepțiile" de genul celor 
întilnite la cooperativa agricolă din 
Cărei. în ziua raidului, la sediul sec
ției de mecanizare stăteau aliniate 
nu mai puțin de 6 tractoare. Din a- 
cestea. 4 se retrăseseră din cimp in 
jurul orei 15, odată cu cooperatorii 
care le serveau la operațiunea de 
fertilizat chimic. De la șeful secției, 
Iosif Medve. aflăm că nu e un caz 
izolat. Situația se repetă în fiecare 
zi și. cu toate sesizările făcute, con
ducerea cooperativei nu a luat nici 
o măsură pentru a determina coo
peratorii să respecte orarul de lucru 
stabilit. Trebuie luate măsuri ener

..Sint convins, a arătat in înche
iere vorbitorul, că procesul care are 
loc în prezent, îndreptat spre mic
șorarea tensiunii, mărirea încrederii 
și lărgirea cooperării, va fi în avan
tajul relațiilor dintre țările noastre".

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România.

Adresind noului ambasador urări 
de bun venit în România, președin
tele Nicolae Ceaușescu a spus : „Sint 
bucuros să subliniez că relațiile de 
prietenie și colaborare statornicite 
între țările noastre au cunoscut în 
ultimul timp o dezvoltare continuă, 
în interesul popoarelor român și nor
vegian. al cauzei păcii și colaborării 
internaționale. Am convingerea că 
există reale posibilități ca relațiile 
româno-norvegiene să cunoască o mai 
mare amploare în viitor, oferind 
astfel un exemplu de raporturi fruc
tuoase între două state cu orînduiri 
sociale diferite, hotărîte să-și aducă 
contribuția Ia cauza destinderii și 
colaborării internaționale".

Subliniind că la baza relațiilor 
sale cu alte state România situează 
ferm principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității rfaționale. neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța în raportu
rile interstatale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat : „Ca țară euro
peană, România se preocupă în mod 
deosebit de problema securității și 
cooperării pe continent, de transpu
nerea concretă în viață a principiilor 
și angajamentelor înscrise în docu

diții a sarcinilor de producție, să fie 
tradusă în viață indicația secretaru
lui general al partidului.

Folosirea judicioasă a spațiilor 
productive constituie o latură im
portantă a procesului de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
dar nu singura. Din discuțiile pur
tate cu membri ai comitetului de 
partid, cu numeroși muncitori, ingi
neri și tehnicieni, s-a desprins preo
cuparea de a ancora puternic întrea
ga activitate de organizare în reali
tățile întreprinderii. Optimizarea și 
raționalizarea procesului tehnologic 
în cadrul secțiilor de prelucrări me
canice și asamblări, trecerea de la 
montajul in puncte fixe la montajul 
pe benzi, îmbunătățirea programării 
operative a producției pe repere în 
vederea încărcării raționale a capa
cităților de fabricație, înființarea in 
cadrul secțiilor a unor magazii in
termediare — iată citeva din proble
mele aflate la ordinea zilei la „Elec
trocontact" pe agenda organizării 
științifice a producției și a muncii.

Ceea ce trebuie subliniat este fap
tul că la rezolvarea acestor proble
me de organizare a producției și a 
muncii sint antrenați toți specialiștii 
întreprinderii, care iși dovedesc ast
fel calitatea de cadre de concepție. 
Inginerii Victor Teișanu, Adrian 
Boia. Iulian Fetcu, Mihai Adăscăliței 
și Dumitru Boghinciuc, economiștii 
Vasile Dumistrăcel și Ilie Sandu — 
ca să-i enumerăm doar pe cîțiva din
tre aceștia — se afirmă în cadrul 
colectivului ca adevărați promotori 
ai noului, ai metodelor moderne de 
organizare.

încă o subliniere : aici procesul de 
perfecționare a organizării activității 
productive se află în atenția perma
nentă a colectivului. In secția de 
asamblări, banda de montaj se află 
în plin rodaj. Deocamdată se lucrea
ză după vechea metodă : montajul în 
puncte fixe.

— Montajul în puncte fixe prezin

gice ca în fiecare formație de lucru, 
in fiecare unitate agricolă să se res
pecte programele și orarele de lucru, 
astfel incit însămînțările să se în
cheie la timpul optim și la un nivel 
agrotehnic înalt.

Iosif POP
Octav GRUMEZA

SUCEAVA
Ziua ia semănat, 

noaptea la 
pregătirea terenului
De citeva zile, vremea a de

venit și aici frumoasă, soarele 
și un vînticel călduț au grăbit zvin- 
tarea pămîntului, făcindu-1 tocmai 
bun de lucru. Așa se face că, odată 
cu 1 aprilie, lucrările agricole au de
marat din plin in cea mai mare 
parte a județului. Ținînd seama de 
particularitățile acestei primăveri, 
îndeosebi de faptul că semănatul 
unor, culturi se va suprapune, pre- 
supunind un important volum de lu
crări. biroul comitetului județean de 
partid a stabilit măsuri speciale vi- 
zind organizarea muncii in cimp, fo
losirea la maximum a mașinilor a- 
gricole, executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate. In aceste con
diții, duminică, luni și marți pe o- 

mentele adoptate la Helsinki. Avem 
in vedere, in primul rind, colabo
rarea economică, culturală, științifică 
și în alte domenii, dar, totodată, 
considerăm că trebuie intensificate 
eforturile pentru dezangajarea milita
ră a Europei, pentru crearea unui cli
mat care să dea garanție fiecărui popor 
că se va putea dezvolta liber, la adă
post de orice ingerințe Sau agresiuni 
din afară. România va continua să 
militeze pentru statornicinea unor ra
porturi noi intre state, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, realizarea dezarmării 
generale și totale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare. Considerăm că 
la soluționarea tuturor acestor pro
bleme, care preocupă întreaga ome
nire, trebuie să participe toate sta
tele, fie ele mari, mici sau mijlocii".

In încheiere, exprimîndu-și convin
gerea că România și Norvegia pot 
conlucra fructuos pe plan internatio
nal, că relațiile dintre cele două țări 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, 
președintele ' Nicolae Ceaușescu l-a 
asigurat pe noul ambasador al Nor
vegiei de întregul sprijin al guvernu
lui român, al Consiliului de Stat și al 
său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul Norvegiei, 
Henrik Andreas Broch.

La ceremonia prezentării scrisorilor 
și la convorbire au participat Geor
ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, și Silviu Curticeanu, secre
tar prezidențial și ăl Consiliului de 
Stat.

tă unele neajunsuri : executarea 
unor mișcări inutile, pierderea de 
minute prețioase pentru aprovizio
narea locului de muncă și transpor
tul produselor finite, care conduc la 
o productivitate scăzută. Iată de ce 
peste citeva zile vom trece la lucrul 
în bandă, dar aceasta va antrena și 
modificarea locurilor de muncă, pre
ciza muncitoarea Elena Firea.

— Ce modificări sînt necesare ?
— Pentru a spori productivitatea 

muncii, care este una din proble
mele esențiale în unitatea noastră, 
va trebui dotat fiecare post de lu
cru din bandă cu aparate electrice 
și pneumatice de strins, așa cum am 
văzut la „Electroaparataj" din Capi
tală, unde ne-am calificat.

Căutările pentru fructificarea de
plină a rezervelor de care dispune 
colectivul sînt prezente în activitatea 
fiecărui lucrător. După opinia lăcă
tușului montator Bogdan Pricop, șef 
de pchipă în aceeași secție, trebuie 
mai bine organizată aprovizionarea 
fiecărui loc de muncă cu repere, fapt 
care va conduce la eliminarea tim
pilor neproductivi.

La rîndul său, muncitorul Mihai 
Hliboceanu ne spune :

— Este adevărat că acum capetele 
de bară debitate nu se mai trimit 
Ia retopit, ci se folosesc pentru exe
cutarea unor repere mai mici. Dar 
și acestea ar trebui urmărite și nor
mate.

Dincolo de valoarea strict econo
mică a acestor sugestii, ele atestă 
faptul că organizarea științifică a 
producției și a muncii a devenit la 
..Electrocontact" o acțiune de masă. 
Menținerea în continuare în atenție 
a acestei acțiuni, intensificarea ei 
constituie acum datoria primordială 
a organizației de partid, a condu
cerii întreprinderii.

Dan CONSTANTIN 
Eufim NAZARIE

goarele cooperativelor agricole s-a 
lucrat cu toate forțele, fiind din 
acest punct de vedere zile record.

Luni, din zori, la cooperati
va agricolă din Fîntinele au ieșit la 
cimp. alături de mecanizatori, sute de 
cooperatori. Inginerul-șef al coopera
tivei. Paul Leșanu. era prezent pe 
cimp. unde coordona lucrările pe 
tarlalele din lunca Șiretului în su
prafață totală de peste 1 300 ha. Aici 
erau concentrate 17 tractoare cupla
te cu diferite ' mașini și agregate, 
precum și importante forțe umane. 
„Experiența din anii trecuți — ne-a 
spus inginerul — a demonstrat că 
trebuie să încheiem cit mai grabnic 
însămințările în această zonă. îna
inte de a începe ploile, cînd aici nu 
se mai poate lucra, în schimb pot 
fi executate în condiții normale lu
crări agricole pe tarlalele situate în 
pantă",

Bine este organizată munca și la 
cooperativa agricolă vecină, Verești. 
Venit pe cimp dis-de-dimineață, to
varășul Mihai Gavriliuc, președintele 
cooperativei, trecuse deja pe la toate 
punctele de lucru, luînd măsuri ope
rative ca fiecare din cele 28 de trac
toare să aibă suficient front de lu
cru. Conform planului operativ pen
tru ziua respectivă, se executau si
multan lucrări de pregătire a solu
lui și de semănat. „Condițiile speci
fice acestei primăveri — ne relata 
președintele — au impus măsuri deo
sebite, între care de mare utilitate

Tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întilnit cu tovarășa 

Maria Eugenia Neto

Tovarășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., s-a întilnit, marți di
mineață, cu tovarășa Maria Eugenia 
Neto, soția președintelui Republicii 
Populare Angola, care face 0 vizită 
in țara noastră.

în cadrul Întrevederii, tovarășa 
Maria Eugenia Neto a împărtășit din 
lupta poporului angolez pentru re
construcția patriei, pentru o Angolă 
liberă, independentă, unită și pros
peră.

Tovarășa Elena Ceaușescu a sub
liniat că - poporul român urmărește 
cu profundă simpatie și satisfacție 
lupta dusă de poporul angolez, sub 
conducerea M.P.L.A., pentru consoli
darea independenței, pentru dezvol
tarea economică și socială de sine 
stătătoare și este pe deplin solidar

Cronica zilei
Marți dimineața, tovarășii Gheor

ghe Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., și Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., s-au întilnit cu delegația Par
tidului Socialist din Costa Rica, con
dusă de tovarășul Alvaro Montero 
Mejia, secretar general al partidului, 
care face o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de vederi în 
probleme de interes comun, privind 
activitatea celor două partide și dez
voltarea relațiilor bilaterale in folo
sul extinderii legăturilor de colabo
rare dintre cele două țări și popoare.

★
în cadrul Programului de schim

buri culturale și științifice dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania, o delegație 
a Universității tehnice din Darmstadt, 
condusă de Helmut Bohme, pre
ședintele universității, face o vizită 
în țara noastră la invitația Institu
tului politehnic din Capitală.

Marți după-amiază. delegația a 
fost primită de tovarășul Paul Ni- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul educației și învăță- 
mîntului.

în cadrul întîlnirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme ale colabo
rării în domeniul învățămîntului și 
cercetării științifice.

Marți, la Ploiești a avut loc verni
sajul expoziției de fotografii „Pre
zența lui Jose Marti în revoluția cu- 
bafieză".

La vernisaj au asistat reprezentanți 
al organelor locale, oameni de cul

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 aprilie. în țară : Vreme caldă. 
Cerul va fi variabil, c,u înnorări mai 
accentuate în Banat, Crișana, Maramu
reș și Transilvania, iar pe alocuri ploi

s-a dovedit permanentizarea meca
nizatorilor pe categorii de lucrări : 
unii execută numai pregătirea solu
lui, alții se ocupă exclusiv de • însă- 
mințări, in timp ce echipe mixte de 
cooperatori și mecanizatori dau zor 
cu aplicarea îngrășămintelor chimice. 
Și cooperatorii din Dumbrăveni fo
losesc din plin fiecare oră bună de 
lucru. lntrucît de duminică s-a 
făcut simțită nevoia unei rezer
ve mai mari de teren pregătit, 
s-a trecut la organizarea discuitului 
in timpul nopții, lucrare ce se efec
tuează de către mecanicii cooperati
vei. agricole în timp ce tractoriștii 
se odihnesc. încă de duminică, oda
tă cu întunericul, la lumina faruri
lor, mecanicii cooperativei s-au ur
cat la volan și pînă dimineața au 
discuit 100 de ha. între cele 8 trac
toare ale căror faruri nu s-au stins 
decit odată cu răsăritul, unul s-a de
tașat in mod deosebit prin rezulta
tele obținute, cel condus de Mihai 
Sandu, președintele cooperativei. Dar 
președintele și oamenii săi au repe
tat tura de noapte și luni spre marți, 
discuind alte 100 de ha, fiind hotărîți 
să permanentizeze această acțiune 
cită vreme se va simți nevoia. O 
inițiativă bună care merită să fie 
extinsă și în alte unități agricole din 
județ pentru a se recupera întârzie
rea la semănat.

Gb. PARASCAN
corespondentul „Scînteii" 

cu cauza dreaptă a poporului ango
lez, căruia îi va acorda, în conti
nuare, sprijinul său politic, moral și 
material in înfăptuirea aspirațiilor 
naționale legitime.

Relevîndu-se rolul esențial al celor 
doi șefi de stat în dezvoltarea con
tinuă a relațiilor bune de prietenie 
și solidaritate dintre P.C.R. și 
M.P.L.A., dintre cele două popoare, 
a fost manifestată dorința ca rapor
turile de conlucrare dintre P.C.R. și 
M.P.L.A.. dintre țările și popoarele 
noastre să se dezvolte tot mai mult, 
în interesul reciproc, al edificării unei 
lumi a păcii, cooperării și înțelegerii 
între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

tură și artă din localitate. Au fost de 
fâță Jesus Mendizabal, însărcinatul 
a.i. al Republicii Cuba la București, 
alți membri ai ambasadei.

★
Marți după-amiază a părăsit țara 

delegația orașului Coventry, din An
glia, condusă de viceprimarul aces
tui oraș, C. R. F. Loosley, care a 
făcut o vizită în municipiul Galați. 
Oaspeții au vizitat obiective social- 
culturale din municipiul și județul 
Galați și au asistat, in prezența 
membrilor Ambasadei Marii Britanii, 
la ceremonia dezvelirii unei plăci 
comemorative consacrate relațiilor de 
înfrățire dintre Galați și Coventry, 
precum și la numirea unei piețe cen
trale din Galați — „Piața Coventry".

★
Holul Teatrului Național din Bucu

rești este, începînd de marți, gazda 
unei expoziții documentare dedicate 
împlinirii a 200 de ani de la înfiin
țarea Burgtheater-ului din Viena.

Semnificația deschiderii acestei ex
poziții, vechimea legăturilor din
tre instituțiile teatrale din cele 
două țări au fost evocate în alocu
țiunile rostite de regizorul Horea Po
pescu, director adjunct artistic al 
Teatrului Național din București, și 
de Franz Wunderbaldinger, ambasa
dorul Austriei în țara noastră.

★
Marți dimineața, colectivul Teatru

lui „Nottara" a plecat într-un turneu 
în Grecia, .pe care îl întreprinde po
trivit programului de schimburi cul
turale româno-elene. Artiștii noștri 
vor prezenta piesa „întoarcerea la 
Micene" de EvangheloȘ Averoff Tos- 
sizza, precum și alte lucrări repre
zentative din repertoriul teatrului.

(Agerpres)

sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, iar 
cele maxime vor înregistra o scădere 
și vor oscila între 14 și 24 de grade, 
mai ridicate în sud-est. în București : 
Vreme caldă. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura ușor va
riabilă.

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Unde se aplică proiectul dv. de 

diplomă ?
10,20 Teatru scurt : „Seara tîrziu în 

tipografie*1 de. Al. Mirodan.
11.00 Actualitatea cultural-artistică.
11,40 Ore de primăvară la Cluj-Napoca.
12,10 Telex.

în jurul orei 15.15 — Transmisie 
directă. Ceremonia sosirii pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau, Luis 
Cabrai, care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, face o 
vizită oficială în țara noastră.

16.00 Teleșcoală.
16.30 Matineu de vacanță : Ursulețul 

Yogi.
17.00 Telex.
17.05 Ateneu popular TV.
17.35 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17,50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
18.00 Arte vizuale.
18,25 Tragerea Pronoexpres.
18.35 Divertisment muzical-coregrafic.
18.55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.30 Telecinemateca : „Drama ciocîrliei" 

— producție a studiourilor din 
R. P. Ungară.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II 

20.00 Studio '76.
20,25 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.
21,05 Telex.
21,10 Telerama.
21,40 Roman-foileton : ..Forsyte Saga“. 

Episodul XIV ; „Conflict**.

Tovarășului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Românul

SurVollnd teritoriul Republicii Socialiste România, folosim prilejul pentru 
a vă transmite dumneavoastră, Guvernului Republicii Socialiste România ți 
poporului frate român cel mai călduros salut șl urări de noi succese !n 
construcția societății socialiste in țara dumneavoastră și in lupta pentru 
o pace trainică, securitate și colaborare între popoare.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

CONFERINȚE DE PRESĂ
La Ambasada U. R. S. S.

Marți a avut loc la Ambasada 
U.R.S.S. o conferință de presă con
sacrată celui de-al XXV-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice care a avut loc recent la 
Moscova., Au participat reprezentanți 
ai ziarelor centrale, ai Agerpres și 
Radioteleviziunii, corespondenți ai 
presei străine acreditați la Bucu
rești.

Ambasadorul V. I. Drozdenko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., a relevat 
că congresul a făcut bilanțul celui 
de-al IX-lea cincinal, pe care l-a a- 
preciat ca fiind, după proporțiile 
sporului absolut al producției, al in
vestițiilor capitale și al alocațiilor 
statului pentru ridicarea bunăstării 
poporului, drept cel mai bun cinci
nal din istoria țării. Ambasadorul a 
subliniat că forumul comuniștilor a 
stabilit principiile politicii economice 
a partidului pentru următorii cinci 
ani și o perspectivă mai îndelungată.

La Ambasada R.
Ambasadorul Republicii Socialiste 

Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek, a organizat marți o conferin
ță de presă consacrată celui de-al 
XV-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, ale cărui 
lucrări se vor deschide la 12 aprilie.

Au luat parte reprezentanți ai zia
relor centrale, Agerpres și Radiote- 
leviziunii, corespondenți și atașați de 
presă acreditați în țara noastră.

Relevînd însemnătatea acestui im
portant eveniment în viața social- 
politică a țării sale, ambasadorul s-a 
referit pe larg la pregătirile și rea
lizările cu care oamenii muncii ce
hoslovaci întâmpină Congresul al 
XV-lea al P.C. din Cehoslovacia. 
Măsurile și orientările trasate de 
precedentul congres al partidului, 
exprimate in sarcinile celui de-al 
V-lea plan cincinal, au fost îndepli
nite și, în multe privințe, depășite. 
Vorbitorul a arătat că aceste succe
se creează premise bune pentru ca 
partidul să-și concentreze și pe vii
tor atenția asupra rezolvării tuturor 
problemelor hotărîtoare pentru dez
voltarea și modernizarea bazei teh- 
nico-țnateriale, creșterea eficienței

A apărut „ERA SOCIALISTĂ^ nr. 7/1976
în deschidere este publicat artico

lul „Crearea Partidului Comunist 
Român — continuitate istorică și 
salt calitativ" de Damian Hurezeanu. 
In continuare sint inserate articole
le : „împletirea muncii curente cu 
sarcinile de perspectivă" de Gheor
ghe Petrescu, „Aspecte ale eficien
ței economice a procesului de indus
trializare a țării (II) “ de Gheorghe 
Rădulescu, „Procesul complex al 
creșterii economice" de Ion Trăis- 
taru, „Perfecționarea conducerii so- 
cial-politice în profil teritorial" de 
Haralambie Ene. La rubrica „Pro
gramul ideologic al partidului- în 
acțiune" sint inserate articolele : 
„Exigențele educării multilaterale a 
tineretului" de Ion Sasu, „Educația 
materialist-științifică și formarea 
personalității" de Laurențiu Pop și 
Bogdan Stugren, „Muzica ușoară nu

„Nicicînd populația de origine germană 
din România nu s-a bucurat de atîtea

drepturi ca astăzi"
Presa din Republica Federală Germania 

despre situația oamenilor muncii de naționalitate 
germană din țara noastră

Presa din R. F. Germania a abordat frecvent, in ultimul timp, 
aspecte ale condițiilor de viață ale naționalității germane din Româ
nia, diferitele articole in acest sens cuprinzind aprecieri pozitive cu 

■ privire la „condițiile create de statul român naționalităților conlocui
toare".

Se apreciază, astfel, că „nicăieri în zonă nu se mai pot intilni 
condiții atit de bune", că „România e'ste singura țară care nu a re
zolvat problema minorității germane după al doilea război mondial
prin emigrare". Se arată, de < 
pucură de egalitate deplină in

Astfel, în articolul „Niciodată li
bertatea nu a fost aiit de mare", 
ziarul „DIE WELT" scrie că „locui
torii de origine germană din Româ
nia au posibilitatea și libertatea să 
învețe și să vorbească in limba lor 
maternă. Nicăieri nu se pot întâlni — 
subliniază ziarul — condiții atit de 
bune ca acelea create de conducerea 
de stat și de partid din România 
pentru păstrarea și cultivarea lim
bii, culturii și tradițiilor minorității 
germane din această țară". Locuito
rii de origine germană — arată arti
colul — dispun de școli în limba lor 
maternă, finanțate de Stat, iar copiii 
primesc manualele in mod gratuit, 
ca toți ceilalți copii din România. 
In facultăți, bursele se acordă după 
merit, după rezultatele in activitatea 
școlară, apartenența la o naționali
tate sau alta neavînd nici o impor
tanță. „Nicicînd din 1918 și pînă in 
prezent, cetățenii români de origine 
germană nu s-au bucurat de atâtea 
drepturi ca astăzi, nicicînd un șef 
de stat român nu s-a ocupat în mod 
atit de dezinteresat de păstrarea și 
ocrotirea specificului național așa 
cum se ocupă președintele Nicolae 
Ceaușescu" conchide ziarul.

In aceeași ordine de idei, cotidia
nul „FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG", in articolul „în ciudă e- 
migrării. numărul germanilor din 
România crește ; școli și ziare pro
prii", subliniază, printre altele: „Nu
mărul germanilor din România a 
crescut vizibil în ultimii ani. La o 
populație totală de 21 milioane de 
locuitorii, 420 000 sînt de origine ger
mană. Pină acum se menționa cifra 
de 380 000. Emigrarea în R.F.G. nu a 
avut, deci, vreo influență asupra 
numărului de locuitori de origirie 
germană din România. Cea mai mare 
parte a locuitorilor de origine ger-

Ambasadorul sovietic a arătat 
apoi că cel de-al XXV-lea Congres 
al P.C.U.S. a făcut o profundă ana
liză marxist-Ieninistă a situației in
ternaționale, definind sarcinile par
tidului in domeniul politicii externe. 
Referindu-se, in acest context, la re
lațiile sovieto-române, V. I. Droz
denko a arătat că C.C. al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic au acordat întot
deauna și acordă o mare importanță 
întăririi prieteniei și lărgirii colabo
rării cu P.C.R. și Republica Socia
listă România pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, egalității în 
drepturi și colaborării tovărășești. 
P.C.U.S. și guvernul sovietic — a 
spus în încheiere vorbitorul — vor 
acționa hotărit și în viitor pentru 
întărirea prieteniei și lărgirea cola
borării intre partidele, țările și po
poarele noastre.

(Agerpres)

S. Cehoslovace
economice, adîncirea caracterului so
cialist al relațiilor de producție și 
sociale, satisfacerea tot mai deplină 
a nevoilor materiale și culturale ale 
poporului. în acest spirit, apropiatul 
congres va dezbate programul dez
voltării multilaterale in continuare a 
socialismului în Cehoslovacia.

Ambasadorul R. S. Cehoslovace, 
după ce a înfățișat liniile directoare 
ale politicii externe a partidului și 
statului, s-a referit la relațiile ceho- 
slovaco-române, la dezvoltarea cu 
succes a colaborării reciproce, sub
liniind, în context, importanța întâl
nirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav Hu- 
sak pentru relațiile rodnice în toate 
domeniile, a colaborării și prieteniei 
româno-cehoslovace.

★
în legătură cu apropiatul Congres 

al P.C. din Cehoslovacia, ambasado
rul Miroslav Sulek a avut recent o 
întâlnire cu activiști de partid de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", unde 
a făcut o exptmere despre importan
ța congresului în viața partidului și 
a întregului popor cehoslovac.

(Agerpres)

este un gen facil al creației" de 
Laurențiu Profeta.

La rubrica „Consultații", Silviu 
Marian semnează articolul „Demo
cratizarea relațiilor internaționale — 
concept și materializare". Dumitru 
Berciu semnează, la rubrica „Pagini 
de istorie", articolul „Continuitatea 
— factor de bază al etnogenezei și 
unității poporului român". La rubri
ca „Știință-învățămînt" sînt inserate 
articolele : „Biologia la ora marilor 
solicitări și confruntări" de Corneliu 
Zolyneak șl Nicolae Popovici, „Lo
gica didactică și măiestria pedagogi
că" de Ion Negreț. La rubrica „Via
ța internațională", N. S. Stănescu 
semnează articolul „Decalajele eco
nomice mondiale — un anacronism 
al epocii noastre".

Revista mai conține rubricile s 
„Cărți și semnificații", „Carnet ar
tistic" și „Revista revistelor".

semenea, că „minoritatea germană se 
drepturi cu poporul român".

mană trăiesc in Transilvania și Ba
nat. In urma industrializării, au insă 
loc și deplasări demografice — a 
crescut, de exemplu, numărul lo
cuitorilor de origine germană din 
Capitală. Pentru locuitorii de limbă 
germană, ca și pentru celelalte gru
puri naționale — relevă in continua
re articolul — există publicații, 
școli și așezăminte culturale proprii. 
Ziarele de limbă germană acordă spa
ții însemnate obiceiurilor naționale. 
Potrivit datelor oficiale, numărul ce
tățenilor de origine germană care 
ocupă funcții importante in viața po
litică și economică corespunde pro
porției populației de origine germană. 
Există astfel în Marea Adunare Na
țională 8 deputați din rindurile popu
lației de origine germană, iar în con
siliile populare județene 823 de re
prezentanți. Școlile generale de lim
bă germană sînt frecventate de peste 
41 000 de cohii, iar școlile medii de 
limbă germană de aproape 4 700 de 
elevi. în rindurile studențimii se nu
mără peste 1 700 tineri 'de origine 
germană. în ultimii ani au apărut 175 
de volume în limba germană".

într-un alt număr, același ziar pu
blică un reportaj in care se spune, 
între altele : „într-o vitrină a unei 
librării din România remarcăm un 
volum cu coperte galbene, destinat 
elevilor din școlile de limbă germană 
și care poate fi cumpărat la un preț 
modic. Este vorba de o -Culegere de 
texte literare- începînd cu texte 
datate din anul 1830, editată pentru 
elevii de 17 ani și a cărei informare 
este atit de bine adusă la zi incit con
semnează și moartea recentă a scrii
torului Erich Kăstner. După par
curgerea celor 250 de pagini ale 
cărții nu poți decit să-ți scoți pălă
ria in fața editorilor ei".
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Guineea-Bissau pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare

SENEGAL

BISSAU

GUINEEA-BISSAU
„.Se îndreptau spre 

Boe din roate colțurile 
călătoriseră zile în șir 
șerpuitoare ale savanei, 
siseră linia frontului. Erau 120 de 
deputați, țărani, muncitori, intelec
tuali — primii aleși în Adunarea 
Irațională Populară. Erau reprezen
tanți ai tuturor celor 20 de grupuri 
etnice care trăiesc în această țară 
(suprafața — circa 36 000 kmp, popu
lația — aproape 800 000 de locuitori), 
atit ai grupurilor mai mari — ba
lanța, mandingo, fula — cit și ai 
celor mai mici — bijagos sau flupis. 
Evenimentul era într-adevăr memo
rabil — prima ședință a parlamen
tului Guineei-Bissau, care, la 24 sep
tembrie 1973, la ora zero, avea să 
proclame Republica Guineea-Bissau. 
Harta Africii se îmbogățea, astfel, 
cu un nou stat independent, ale cărui 
temelii fuseseră puse de-a lungul a 
mulți ani de luptă și sacrificii.

Străvechi teritoriu african, situată 
în vestul continentului (intre Repu
blica Guineea și Senegal), Guineea- 
Bissau a avut de îndurat o domi
nație colonială de secole. Curind 
după descoperirea sa de către por
tughezul Nuno Tristao, în 1447, pe 
teritoriul acestei țări începe o cum
plită vinătoare de oameni, vînduți 
apoi ca sclavi. Pină in 1897, cînd 
capătă statut de colonie separată, 
Guineea-Bissau a fost administrată 
de guvernatori portughezi din Insu
lele Capului Verde. ’ " “ '
heei-Bissau nu s-a 
odată cu dominația 
consemnind o serie 
răscoale împotriva

în condițiile

Madina do 
țării. Unii 
pe cărările 
alții pără-

Populația Gui- 
împăcat nici- 

străină. istoria 
de puternice 
colonialiștilor, 

în condițiile creșterii avîntului 
mișcării de eliberare în Africa, în 
1956. un grup de pștrioți. între care 
Amilcar Cabral. Luis Cabral. Aristi
des Pereira, întemeiază, in ilegalita
te. Partidul African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
CJapului Verde (P.A.I.G.C.), care or
ganizează' o serie de acțiuni împo
triva dominației străine. După ma
sacrul comis de colonialiști împotri
va greviștilor do la Pijiguti 11959), 
conferința P.A I.G.C. hotărăște pre
gătirea luptei armate, care — 
declanșată doi ani mai tirziu, 
1961.

Forțele armate organizate de 
tre P.A.I.G.C. repurtează, in 
următori, o serie de importante vic
torii. în 1967 aproximativ 60 la sută 
din teritoriul tării fusese eliberat, 
pentru ca in 1971 zonele eliberate 
să se extindă la două treimi din te
ritoriu. în aceste zone controlate de 
către P A.I.G.C. se pun bazele vii
torului stat independent, se organi
zează școli, puncte sanitare, maga
zine ale poporului, se dezvoltă agri
cultura în vederea asigurării nece
sarului de alimente pentru front. în 
aceste condiții, se pregătesc și se 
desfășoară primele alegeri din isto
ria țării pentru viitorul parlament. 
Colonialiștii nu se pot împăca cu în- 
frîngerile suferite și pun la cale a- 
sasinarea. la 20 ianuarie 1973, a con
ducătorului P.A.I.G.C. — Amilcar 
Cabrai. îndurerați, dar mai hotăriți

este 
in

că- 
anii

decît oricînd, patrioții din Guineea- 
Bissau transpun în viață „testa
mentul politic" al regretatului lor 
conducător,. După cel de-al doilea 
Congres al P.A.I.G.C., care alege ca 
secretar general al partidului pe A- 
ristides Pereira, în septembrie, ace
lași an, are loc istorica ședință a 
parlamentului, care decide să dea o 
formă juridică realității existente în 
țară — concretizată prin structurile 
de stat suverane.

După răsturnarea regimului fas
cist de la Lisabona de către forțele, 
patriotice portugheze. Portugalia re
cunoaște, la 10 septembrie 1974, su
veranitatea Republicii Guineea- 
Bissau. curînd după aceasta ulti
mul soldat portughez părăsind teri
toriul guineez.

Deviza „UNITATE, LUPTA. PRO
GRES", înscrisă pe frontispiciul 
noului stat din prima zi a existen
ței sale, capătă, în noile condiții ale 
independenței, un nou conținut, cu
vîntul luptă referindu-se acum la 
dezvoltarea economiei, științei, cul
turii naționale, fără de care nu se 
poate concepe progresul.

Pășind pe noul drum al dezvoltă
rii independente, poporul guineez 
depune eforturi însemnate pentru 
lichidarea îndelungatei moșteniri a 
colonialismului, pentru diversifica
rea agriculturii, ramură in care lu
crează 80 la sută din populație, 
pentru dezvoltarea unui sector in
dustrial propriu (industria partici- 
pind în prezent la formarea produ
sului național doar in proporție de 
1 la sută), pentru construirea de căi 
de comunicație, extinderea învăță- 
mintului. formarea de cadre naționa
le ș.a. Proiectele existente includ 
extinderea industriei extractive, în- 
trucît s-au descoperit mari rezerve 
de bauxită, minereu de fier, zirco
niu, fosfați, iar în regiunea de - 
coastă se fac prospecțiuni pentru 
descoperirea de petrol și gaze na
turale. în vederea înfăptuirii pro
iectelor de dezvoltare s-a instituit 
controlul statului asupra întregului 
comerț interior, comercializării pro
duselor agricole destinate exportului; 
statul deține, totodată, monopolul a- 
supra importurilor bunurilor de 
primă necesitate și asigură distri
buirea lor cu amănuntul.

Statornic atașat cauzei indepen
denței și libertății popoarelor, în 
spiritul solidarității sale militante cu 
popoarele Africii, poporul român a 
acordat, din primul moment, mișcă
rii de eliberare națională din Gui
neea-Bissau, ca și din celelalte teri
torii aflate sub dominația colo
nială. întregul său sprijin sub cele 
mai diferite forme : politic, diploma
tic, moral și material. între P.C.R. 
și P.A.I.G.C. s-au stabilit și dez
voltat, de-a lungul anilor, relații de 
prietenie și colaborare, bazate pe e- 
galitate și respect reciproc. Comu
nicatul comun semnat în cursul anu
lui 1972 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și regretatul conducător 
al poporului din Guineea-Bissau, 
Amilcar Cabrai, a constituit primul 
act oficial internațional încheiat de 
reprezentanții legitimi ai acestui 
popor.

întîlnirile ulterioare ale secretaru
lui general al P.C.R. cu conducă
tori ai P.A.I.G.C., atit la București, 
cit și pe pămîntul african, recu
noașterea din primul moment de 
către România a Republicii Guineea- 
Bissau și stabilirea de relații diplo
matice cu noul stat. Declarația co
mună semnată în noiembrie 1973, 
cu prilejul vizitei în România a to
varășului Aristides Pereira, s-au în
scris pe aceeași linie consecventă de 
dezvoltare a legăturilor reciproce, de 
sprijin activ acordat de 
statul nostru poporului 
blica Guineea-Bissau.

Fără îndoială că vizita 
lui Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, Luis Cabrai, va da 
un nou impuls colaborării multila
terale dintre cele două țări și po
poare, în interesul reciproc, al 
cauzei luptei antiimperialiste a po
poarelor pentru dezvoltare liberă 
și progres.

partidul și 
din Repu-

președinte-

A. BUMBAC
/

agențiile de presă
0 delegație română con- 

dusă de tovarășul Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor. care efectuează o vizită în 
R. P. Chineză la invitația miniștri
lor poștelor și telecomunicațiilor, 
transporturilor și căilor ferate ai a- 
cestei țări, a sosit la Pekin. La ae
roport, delegația a fost întîmpinată 
de Ciun Fu-sian. ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor al R. P. Chineze, 
adjuncți ai miniștrilor transporturilor 
și căilor ferate, de alte persoane ofi
ciale. A fost prezent Nicolae Gavri- 
lescu. ambasadorul țării noastre la 
Pekin.

mune. In Anglia ele au crescut cu 
25,6 la sută, în Irlanda — cu 21.5 la 
sută, in Italia — cu 18.4 la sută, in 
Franța — cu 11,1 la sută și în R.F.G. 
— cu 5,3 la sută.

Președintele R.SJ. Iugo
slavia I°S‘P Broz Tito, l-a pri
mit, marți, la Brioni, pe Hă Dam, 
vicepremier al Consiliului 
nistrativ al R.P.D. 
nistru de externe 
aflat în

Admi- 
Coreene și mi- 
al acestei țări, 

vizită în Iugoslavia, și a 
avut cu acesta o convorbire.

Lucrările Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa I COPENHAGA

ECONOMICE INTERNATIONALE
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GENEVA 6. — Corespondentul
nostru transmite : Activitățile celei 
de-a XXXI-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Europa, 
care-și continuă lucrările la Palatul 
Națiunilor, se concentrează în prin
cipal în direcția definirii modalități
lor concrete prin care comisia poate 
contribui la intensificarea cooperării 
economice în Europa, în lumina evo
luțiilor pozitive înregistrate pe con
tinent și în viața internațională, pre
cum și în direcția sporirii rolului co
misiei în sprijinirea eforturilor de 
progres economic și social al țărilor 
în curs de dezvoltare, în realizarea 
obiectivelor noii ordini economice in
ternaționale.

Relevînd responsabilitatea deose
bită a Europei în găsirea unor mo
dalități pentru soluționarea proble
melor care confruntă în prezent o- 
menirea, Gabriel van Laethem, se
cretar general adjunct al O.N.U. pen
tru probleme economice și sociale, a 
subliniat că acțiunile comisiei trebuie 
„să se înscrie într-o. perspectivă mai 
largă, care vizează definirea și apli
carea unor modele noi de dezvoltare, 
a unor forme noi de cooperare". 
„Această misiune a statelor Europei,

a continuat el, va trebui să se exer
cite atit prin stăpînirea și organiza
rea propriului destin, prin căutarea 
unui răspuns la problemele ce de
rivă din creșterea industrială și teh
nologică, la problemele cooperării 
între state cu sisteme economice și 
sociale diferite, cit și printr-o con
tribuție mai concertată la statorni
cirea, pe plan mondial, a unei noi 
ordini economice". „Europa, a spus 
vorbitorul, trebuie să se străduiască 
să înfăptuiască între țările cu sisteme 
sociale diferite de pe continent ra
porturi de cooperare originale și cu 
valoare de exemplu".

Conferința pentru securitate și co
operare în Europa, prin climatul pe 
care l-a instaurat și prin angajamen
tele la care a condus din partea sta
telor. a relevat el. creează condiții fa
vorabile unei acțiuni în acest sens. 
Secretarul general adjunct al O.N.U. 
a apreciat că sarcinile imediate și 
preocupările pe termen lung ale co
misiei trebuie să vizeze „asigurarea 
progresului și prosperității în Europa 
și în același timp asigurarea progre
sului și prosperității lumii". Vorbito
rul s-a pronunțat pentru adaptarea 
programelor de activitate ale comi
siei la aceste obiective.

Puternice acțiuni greviste în Italia
• Propunerea unor noi consultări 
împreună cu sindicatele, în problema 

a economiei • O nouă scădere a
ROMA -6 (Agerpres). — Răspun- 

zînd apelului lansat de sindicate, 
sute de mii de oameni ai muncii 
italieni din diferite sectoare de ac
tivitate participă, începînd de marți, 
la acțiuni revendicative. Astfel, au 
întrerupt lucrul, timp de mai multo 
ore, muncitorii din metalurgie și din 
marile întreprinderi constructoare de 
automobile 
și Milano, 
pichete de 
noirea de 
colective, 
muncă.

La acțiuni similare 
marți, și salariații din 
bancare, care vor întrerupe lucrul, 
pe .diferite perioade de timp, și în 
zilele următoare.

Liderul Partidului Republican din 
Italia. Ugo la Malfa. a trimis con
ducerilor partidelor comunist, socia
list, democrat-creștin și liberal o 

care arată că inițiati- 
realizarea în comun a 
de măsuri de urgență

din nordul țării, Torino 
unde au fost instalate și 
grevă. Greviștii cer reîn- 

urgență 
asigurarea

a contractelor 
locurilor de

au participat, 
instituțiile

CANBERRA ■r

Întîlnire
tovărășească

COPENHAGA 6 (Agerpres). — La 
sediul ambasadei române din Co
penhaga a avut loc, luni, o .întîlnire 
cu tovarășul Knud Jespersen, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Danemarca, și cu alți tovarăși din 
conducerea partidului. Cu acest pri
lej, au fost discutate unele probleme 
privind dezvoltarea relațiilor fră
țești de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Danemarca. La întilnfre, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au participat 
Gheorghe Ploeșteanu, ambasadorul 
României în Danemarca, și alți mem
bri ai ambasadei.

guvernamentale 
româno-australiene

PLOVDIV

scrisoare prin 
va sa privind 
unui program

DE PRETUTINDENI
MASS MEDIA" PEț

între partidele politice, 
măsurilor de redresare 

cursului lirei italiene
ieșirea Italiei din criză nupentru

poate fi realizată în acest moment. 
La Malfa a precizat că, deși propu
nerile sale au întrunit acordul de 
principiu al tuturor formațiunilor 
politice interesate, precum și 
principalelor centrale sindicale, 
mențin incă puncte de vedere diver
gente asupra modalităților de punere 
în practică a măsurilor de redresare 
a economiei.

Avind în vedere gravitatea situa
ției, liderul republicanilor consideră 
că este necesară continuarea consul
tărilor între partidele politice inte
resate, precum și cu sindicatele pen
tru adoptarea de soluții eficiente.

După cîteva zile de stabilitate re
lativă, cursul monedei italiene a scă
zut din nou, fiind cotată, luni, cu 
856,80 lire pentru un dolar, față de 
851 vinerea trecută. Deviza italiană 
a scăzut și în raport cu alte monede 
vest-europene, între care - francul 
francez, francul elvețian și marca 
vest-germană.

La Conferința ministerială de la Freetown

al 
se

Reuniunea comisiilor 
naționale pentru UNESCO 

din țările balcanice
SOFIA 6 — Corespondentul Ager

pres transmite : La Plovdiv au în- . 
ceput marți lucrările celei de-a 
Vil-a Conferințe subregionale a co
misiilor naționale pentru UNESCO 
din țările balcanice, Ia care partici
pă delegații din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia. De
legația română este condusă de prof. 
Jean Livescu, președintele Comisiei 
naționale pentru UNESCO.

Lucrările conferinței se desfășoară 
pe baza consensului și, la propune
rea delegației române, a rotației în 
conducerea lucrărilor.

La primul punct al ordinii de zi, 
a luat cuvîntul prof. Jean Livescu, 
care s-a referit la acțiunile între
prinse de Comisia națională română 
pentru UNESCO. Delegația română 
a propus un proiect de rezoluție pri
vind elaborarea de către statele din 
zona balcanică, cu sprijinul UNESCO, 
a studiului intitulat „Dezvoltarea cer
cetărilor științifice penf.ru protejarea 
mediului înconjurător în zona balca
nică".

CANBERRA 6 (Agerpres). — La 
Canberra s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-australiene. Pro
tocolul, sgmnat la încheierea sesiu
nii de Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și de S. Burton, adjunct al ministru
lui comerțului exterior al Australiei, 
prevede dublarea volumului schim
burilor comerciale în 1976 față de 
anul trecut. Totodată, au fost con
venite măsuri care să asigure dez
voltarea și diversificarea schimburi
lor comerciale între cele două țări. 
Au fost identificate noi domenii de 
interes comun pentru stabilirea unei 
colaborări reciproc avantajoase, prin
tre care cel minier, petrochimic și 
al agriculturii. S-au stabilit, de a- 
semenea, măsuri pentru intensifi
carea contactelor între specialiștii 
cele două țări, a schimbului de 
cumentații tehnico-economice în 
derea concretizării unor acțiuni 
cooperare pe terțe piețe.

FINLANDA

Manifestări

din 
do- 
ve- 
de

• „I
GLOB. Mult mai mulți 
meni 
bucură 
celor
(..mass media") decît în urmă cu 
un deceniu. Succesele din acest 
domeniu, al răspîndirii informa
ției prin „mass media", au fost 
consemnate într-un recent ra
port al UNESCO, publicat în 
revista „World Communication". 
Dacă la începutul anilor ’70, la 
3,7 miliarde de locuitori, cîți nu
măra pe atunci Terra, reveneau 
9 000 de cotidiane cu un tiraj 
de 400 milioane exemplare, 830 
milioane aparate de radio și 320 
milioane aparate TV, cu un de
ceniu. în urmă cifrele corespun- 

. zătoare erau de numai 345 mi
lioane ziare, 600 milioane aparate 
de radio și 200 milioane de apa
rate TV. Cea mai spectaculoasă 
creștere a înregistrat-o radiodifu
ziunea, datorită răspindirii ver
tiginoase a aparatelor tranzis
torizate — economice și relativ 
ieftine. 192 de țări de pe glob 
dispun de stații de radiodifu
ziune, 157 au presă cotidiană și 
132 rețele de televiziune.

ai planetei noastre 
de binefacerile mijloa- 

de comunicație în masă

se

dedicate României
HELSINKI 6 (Agerpres). — In ora

șul finlandez Kuopio s-au deschis 
zilele filmului românesc. Cu acest 
prilej, au vorbit Kalevi Kivisto, mi
nistrul culturii, și arhitect Cezar Lă- 
zărescu, președintele Asociației de 
prietenie România—Finlanda. Actrița 
Silvia Popovici a prezentat filmul 
„Trecătoarele iubiri" care a fost vi
zionat cu interes de 
blic. De asemenea, 
pere a avut loc o 
dedicată prieteniei 
deze.

un numeros pu- 
în orașul Tam- 
adunare festivă 
româno-finlan-

• FOTOGRAFIA SI 
MEDICINA. Pentru meritele 
deosebite în descifrarea tainelor 
corpului omenesc cu ajutorul 
fotografiei, 
Nilsson 
linska" 
distins 
noris causa al Facultății de me
dicină din capitala Suediei. Au 
devenit celebre în întreaga lume 
asemenea „premiere" fotografice 
— realizate de iscusitul fotograf 
cu ajutorul unor camere de 
construcție proprie — cum ar fi 
cele reprezentînd inima, artere
le, evoluția intrauterină a unui 
fetus. De asemenea, datorită 
imaginilor mărite ale celulelor, 
oncologii au putut e face unele 
constatări de un deosebit inte
res în ce privește mecanismul 
producerii cancerului.

omenesc
, suedezul

de la institutul „Karo- 
din Stockholm a fost 
cu titlul de doctor ho-

Lennart

Campania electorală din Portugalia
CUV1NT AREA TOVARĂȘULUI ALVARO CUNHAL

Condamnarea hotărîtă a politicii 
de apartheid și discriminare rasială

LISABONA 6 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la mitingul organizat de 
Partidul Comunist Portughez in le
gătură cu începerea campaniei elec
torale, Alvaro Cunhal, secretarul ge
neral al P.C.P., a subliniat că re
zultatele alegerilor parlamentare vor 
avea o mare însemnătate pentru sta
bilizarea politică a Portugaliei în 
anii viitori. Scopul principal al parti
dului comunist, a spus Cunhal, este 
de a forma, împreună cu socialiștii, 
o majoritate a forțelor de stingă în 
parlament. Arătînd că în Portuga
lia nu există, încă, pretutindeni po
sibilitatea ținerii de alegeri în con
diții de libertate, secretarul general

al P.C.P. a precizat că acum, cînd 
Constituția a fost dată publicității, 
trebuie să se pună capăt activității 
provocatoare a elementelor reacțio
nare. a forțelor vădit fasciste.

Potrivit unei hotărîri a Ministeru
lui de Interne al Portugaliei, din vii
toarea Adunare Legislativă a acestei 
țări vor face parte 247 de deputați. 
Patru dintre ei vor reprezenta cetă
țenii portughezi rezidenți în străină
tate. Un recensămint preelectoral a- 
rată că la scrutinul de la 25 aprilie 
vor participa 6 479 040 alegători, în 
creștere cu 300 000 față de alegerile 
pentru Adunarea Constituantă, des
fășurate în aprilie anul trecut.

• MAȘINA PENTRU 
„CORDOANE VERZI". 
O nouă mașină ' pentru planta
rea arbuștilor în nisipurile miș
cătoare a fost creată în cadrul 
Institutului Unional de amelio
rări funciare și forestiere din 
U.R.S.S. Mașina și-a demon
strat eficiența în cursul unor 
experiențe care durează de treji 
ani, realizate în diferite zone de 
nisipuri mișcătoare. In decurs de 
șapte ore, doi mecanizatori pot 
planta o perdea forestieră de 17 
km. 90 la sută din arbuștii plan
tați s-au prins chiar și în con
dițiile climei secetoase din 
Turkmenia, rezultat obținut da
torită plantărilor la mare adin- 
cime, ceea ce asigură o bună 
dezvoltare a rădăcinilor.

Acord de colaborare 
româno-polonez. La Var?°via 
a fost încheiat 
colaborare între 
trală a Cooperativelor de Consum 
(CENTROCOOP) din România și 
Centrala agricolă a cooperativelor 
„întrajutorarea țărănească" din Po
lonia. Acordul prevede dezvoltarea 
colaborării între cele două organi
zații in perioada 1976—1980.

un acord de 
Uniunea Cen-

Convorbiri sovieto-sue- 
dS7P La 6 aprilie, la Moscova au 
început convorbirile între Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri ai U.R.S.S.. și primul mi
nistru al Suediei. Olof Palme. Părțile 
au făcut un schimb de păreri cu pri
vire la colaborarea bilaterală. S-a 

. constatat că rezultatele Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa oferă condiții favorabile pentru 
dezvoltarea relațiilor interstatale pe 
baze democratice.

In cadrul conferinței in
ternaționale de la Paris - 
avind ca temă rolul educației fizice 
și sportului in pregătirea tineretu
lui, organizată de UNESCO — a luat 
cuvîntul șeful delegației române, 
prof. dr. Constantin Manolescu. ad
junct al ministrului educației și în- 
vățămîntului, care a expus unele as
pecte ale educației fizice și sportu
lui școlar din țara noastră. Vorbi
torul a prezentat, de asemenea, so
luțiile adoptate și rezultatele obți
nute in acest domeniu, proiectele de 
viitor, precum și unele opinii în le
gătură cu problemele aflate pe or
dinea de zi a conferinței.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, 
Gyorgy Lazar, și președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria. Stanko Todorov, aflat la Buda
pesta intr-o vizită oficială, au înce
put convorbirile. Sînt abordate pro
bleme ale relațiilor dintre cele două 
țări, ca și probleme internaționale 
de interes comun.

Creșterea prețurilor în 
țările C.E.E. Potnvit datelor pu
blicate de Ministerul Agriculturii și 
Bunurilor Alimentare din R.F.G., 
prețurile la produsele alimentare au 
crescut substanțial în 1975 față de 
anul precedent în țările Pieței co-

ă 
1

Incidentele din Irlanda 
d? Hord Ultimele două mari hote
luri in funcțiune din Belfast. ..Wel
lington Park" și „Conway", au fost 
distruse, luni, ca urmare a atenta
telor cu bombe, care au provocat, de 
asemenea, grave avarii mai multor 
magazine din capitala Irlandei de 
nord. Nu s-au înregistrat victime în 
rindul celor aflați in hoteluri, deoa
rece atentatorii au dat alerta puțin 
timp inainte de producerea explozii
lor.

FREETOWN 6 (Agerpres). — Con
ferința miniștrilor muncii din 38 de 
state africane membre ale Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), des
fășurată la Freetown (Sierra Leone), 
a adoptat o rezoluție în care denunță 
politica de apartheid și discriminare 
rasială promovată de 'regimurile ra
siste din Rhodesia și R.S.A. și ex
primă convingerea în eliberarea to
tală a Africii și victoria deplină a 
popoarelor africane asupra forțelor 
colonialismului, neocolonialismului și 
imperialismului. Documentul cheamă 
Africa independentă să acorde spri
jin popoarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, Insulele Capului 
Verde, Insulele Sao Tome și Prin
cipe, care și-au cucerit independen
ța și înfăptuiesc în prezent o serie 
de transformări progresiste în vede
rea consolidării lor economice.

Conferința, la lucrările căreia au 
luat parte ca invitați reprezentanți ai

Organizației Internaționale a Muncii, 
O.U.A. și ai altor organisme, a re
afirmat dreptul suveran al țărilor în 
curs de dezvoltare de a dispune de 
bogățiile lor și a denunțat politica 
puterilor occidentale de exploatare 
și înrobire economică a statelor în 
curs de dezvoltare.

Miniștrii muncii prezenți la lucrări 
au examinat probleme referitoare la 
sporirea numărului locurilor de mun
că în economiile naționale africane, 
controlul statului asupra activității 
companiilor mixte și străine, utili
zarea resurselor umane și materiale 
în vederea asigurării progresului eco
nomic continuu și alte probleme.

Conferința a aprobat rezoluția cu 
privire la crearea Comisiei muncii 
ca organ permanent al O.U.A. și a 
stabilit cercul de probleme care vor 
intra în competența acestui orga
nism.

PARIS

Primul secretar al P. S. F. despre situația 

economică și social-politică din Franța
PARIS 6 — Corespondentul nostru 

transmite : Marți, în cursul unei con
ferințe de presă, Franțois Mitterrand, 
prim-secretar al Partidului Socialist 
Francez, s-a referit la situația eco
nomică și social-politică din Franța. 
Arătînd că șomajul afectează 
continuare peste un milion de 
soane, iar inflația progresează 
tr-un ritm anual de 12 la sută, 
subliniat că lichidarea șomajului și 
apărarea independenței naționale 
presupun o planificare și o politică 
industrială care să reorienteze pro
ducția și desfacerea. In acest sens,

în 
per

in
ei a

Franțois Mitterrand 
Partidul Socialist va 
plan de restructurare a 
franceze.

în legătură cu tactica și strategia 
partidului în vederea alegerilor mu
nicipale din 1977, Franțois Mitterrand 
a arătat că Partidul Socialist va a- 
dopta un program în cursul congre
sului său extraordinar din luna mai, 
inspirindu-se din dorința de a spori 
prezența și influența partidului în în
treaga țară și de a-și desfășura ac
tivitatea in cadrul Uniunii Stîngii.

a anunțat că 
propune un 

industriei

• IMPLICAȚIILE UNUI 
„ORAR DE VARĂ". Deună
zi, în Franța, s-a trecut experi
mental, la un nou „orar de va
ră" : ceasurile au fost date 
înainte cu o oră, mărindu-se 
astfel la două ore decalajul față 
de meridianul Greenwich. Se 
scontează pe o anumită econo
misire a iluminatului casnic și 
public, deci a consumului de e- 
nergie. Se apreciază totodată că 
noul orar va avea și unele im
plicații mai puțin previzibile, 
respectiv în relațiile Franței cu 
celelalte țări vest-europene. 
Dintre „cei 9“ ai Pieței comune, 
doar Franța a făcut un aseme
nea pas ; or, avansul de o oră 
față de statele cu care pînă 
acum avea același orar riscă 
să perturbe unele activități pe 
ansamblul C.E.E. — transpor
turi, operațiuni comerciale, di
verse întruniri ș.a. De unde, în 
contextul multiplelor contro
verse intercomunitare, astfel de 
reflecții în presa occidentală : 
„Dacă 
nu ne

nici în privința 
putem pune de

timpului 
acord..."

transmit decembrie 1974. ' Reprezentanții 
vernelor 
clarat că 
bitrar și 
ricane.

gu- 
de- 
ar-

francez și britanic au 
acest amendament este 
contravine legislației ame-

LONDRA CURÂȚAȚI RÎUL

Panama va continua să 
promoveze o politică ex
ternă națională, demnă’ inde- 
pendentă și nealiniată — a 
noul ministru de externe, 
Boyd, la întoarcerea sa de 
York, unde a reprezentat, 
15 ani, Republica Panama în cadrul 
O.N.U. Oficialitatea panameză și-a 
exprimat cu acest prilej încrederea 
în sprijinul și solidaritatea interna
țională față de lupta poporului pa
namez pentru exercitarea deplinei 
suveranități naționale pe întreg te
ritoriul țării, inclusiv asupra zonei 
și Canalului Panama.

declarat 
Aquilino 
la New 

timp de

Guvernul laburista pierdut 
majoritatea de un vot pe care o de
ținea în Camera Comunelor, prin în
cetarea din viață a lui Brian O’Mal
ley, ministru de stat britanic în De
partamentul Sănătății și Securității 
Sociale, deputat de Rotherham (nor
dul Angliei).

Reuniunea Comitetului 
Executiv al Mișcării pan- 
OfriCane, desfășurată în aceste zile 
la Alger, a hotărît ca cel de-al doi
lea Festival panafrican al tineretu
lui să aibă loc în anul 1978 la Luan
da (R. P. Angola). Festivalul va a- 
vea ca temă „Independența, unita
tea și solidaritatea antiimperialistă a 
tineretului pentru promovarea poli
tică, culturală și socială a Africii — 
deziderat major al întregului conti
nent".

Agenția pentru protecția 
mediului ambiant din S-U.A. 
a declanșat luni un nou atac împo
triva supersonicului franco-britanic, 
în cadrul unor audieri publice asupra 
unui amendament privind interzi
cerea aterizării avionului Concorde 
în Statele Unite. Textul amendamen
tului propus ide agenție ar urma să 
fie atașat legii privind normele ni
velului sonic autorizat pentru avioa
nele subsonice. Amendamentul cere 
ca aceleași norme să fie aplicate și 
supersonicelor fabricate înainte de 31

Specialiștii F.A.0. (Organi
zația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură) apreciază că 
producția mondială de grîu și de ce-' 
reale secundare ar putea ajunge, 
anul acesta, la 1 084 milioane tone, 
cantitate ce ar depăși cu șapte pro
cente producția din anul 1975. Aceste 
previziuni se bazează pe condițiile 
meteorologice favorabile din această 
primăvară in Asia, Africa, Europa, 
S.U.A. și în cea mai mare parte din 
America Latină.

„Cosmos-812". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat, marți, pe o 
orbită circumterestră satelitul artifi
cial al Pămîntului ,,Cosmos-812“, a- 
vînd la bord aparatură științifică des
tinată continuării cercetărilor spațiu
lui cosmic. Instalațiile aflate la bord 
funcționează normal.

SITUAȚIA DIN LIBAN
Acord asupra convocării 

de urgență a parlamentului
BEIRUT 6 (Agerpres) — Președin

tele. Parlamentului libanez. Kamel 
El Assad, a anunțat, marți, că re- 

i prezentanții diverselor grupări poli- 
r tice au căzut de acord asupra reu
niunii foriilui legislativ și că acesta 
a fost convocat pentru sîmbătă. 
ordinea de zi a acestei sesiuni 
urgență figureaiă adoptarea unui 
mendament la constituție care 
permită alegerea, inainte de termen, 
a unui nou președinte al țării și să 
creeze astfel posibilitatea unei de
misii constituționale a președintelui 
Frangieh. După cum s-a mai anun
țat, forțele progresiste, propunind o 
suspendare provizorie a ostilităților, 
au cerut ca într-un interval de 10 
zile președintele Frangieh să demi
sioneze.

în ceea ce privește confruntările 
armate, se semnalează că marți, la 
Beirut, nu s-au mai înregistrat decît 
schimburi izolate de focuri, un inci
dent producindu-se chiar in zona 
neutră, unde ar urma să fie reunit 
parlamentul.

Pe 
de 
a- 
să

Guvernul Callaghan la început

La mai puțin de trei 
ore după ce a primit 
mandatul de formare a 
guvernului, noul prim- 
ministru, James Callag
han, a lansat prin pos
turile de radio și tele
viziune britanice un 
„apel către națiune", 
act politic cu totul ne
obișnuit, care reflectă
— așa cum subliniază 
ziarul „GUARDIAN"
— „gravitatea situației 
economice pe care o 
moștenește cel 
38-lea 
britanic 
Walpole

„Știți, 
și eu, că Marea Brita- 
nie este confruntată 
cu două probleme gra
ve : inflația și șoma
jul" — și-a început de
clarația sa noul șef al 
guvernului 
subliniind 
„de a spune tot adevă
rul și de a explica po
porului toate faptele". 
El a menționat că 
„pentru perioada care 
urmează nu poate pro
mite nimic", deoarece 
începutul misiunii sale 
este umbrit de nori în
tunecați și a făcut apel 
la un „efort national" 
pentru a depăși actua
la situație, cerind tot
odată opiniei publice 
să înțeleagă că „unele 
măsuri ce urmează 
fie luate nu vor fi 
loc plăcute".

O altă problemă 
reia noul lider al par
tidului laburist i-a 
acordat atenție, chiar 
din primul moment al 
alegerii sale, a fost

care
' de-al 

prim-ministru 
de la Robert 
încoace".
așa cum știu

britanic, 
necesitatea

să 
de-

că-

de drum
aceea privitoare la „a- 
sigurarea unității par
tidului". Promițind 
„menținerea priorități
lor care constituie 
■miezul programului la
burist", Callaghan s-a 
pronunțat pentru „în
tărirea unității parti
dului" și a condamnat 
„disidențele" din sinul 
acestuia.

în cefea ce privește 
politica economică 
care o va 
noul guvern britanic, 
observatorii apreciază 
că aceasta va fi. pen
tru o anumită perioa
dă, „o continuare a ce
lei de pină acum". în 
mod semnificativ, pri
mul portofoliu titulari
zat in noul guvern a 
fost cel al Ministeru
lui Finanțelor,, care va 
fi ocupat de Denis 
Healey,- ce a deținut 
același post și sub Ha
rold Wilson. De altfel, 
marți după-amiază. 
Healey a prezentat par
lamentului noul buget, 
care a fost întocmit și 
aprobat de guvernul 
precedent, prezidat de 
Wilson. Acest buget 
prefațează politica e- 
conomică a guvernului 
pe perioada următoa
re. Cit privește viitoa
rea echipă guverna
mentală în întregul ei, 
noul premier a subli
niat că intenționează 
să facă „unele schim
bări" ; constituirea ca
binetului este in 
și se va încheia 
babil la sfirșitul aces
tei săptămîni. O 
maniere" mai substan-

pe
promova

apreciază

curs 
pro-

„re-

țială a guvernului va 
avea loc. consideră ob
servatorii bine infor
mați, mai tîrziu.

In linii mari, se în
cheie, așadar, perioada 
de incertitudini , care a 
dominat viața politică 
britanică în ultimele 
trei săptămîni, după 
anunțarea hotărîrii 
fostului premier Wil
son de a demisiona. în 
perioada respectivă, 
după cum menționa 
„FINANCIAR TIMES", 
„Anglia a trecut prin 
serioase încercări". 
Lira sterlină a înregis
trat o masivă scădere 
a valorii sale pe piața 
externă, ajungînd la 
cursul, fără precedent, 
de 1,86 dolari. Căutînd 
să oprească această 
prăbușire, Banca An
gliei a intervenit ma
siv pe piață, dar nu a 
reușit să „stabilizeze 
lira" ; s-a ajuns doar 
la „epuizarea fonduri
lor băncii". Ca urmare, 
subliniază „Financial 
Times", „este imperios 
necesar să se restabi
lească încrederea în 
lira sterlină, in capa
citatea economiei bri
tanice de a reveni pe 
linia de plutire".

La rindul său, ..TI
MES" menționează că 
James Callaghan a de
venit prim-ministru 
„în circumstanțe 
grele decit oricare 
al guvernului" și 
acest motiv „nu 
de așteptat 
peste noapte".

f f

PIAVE". După dpi ani de la 
prima acțiune „Curățați rîul 
Piave" a unor grupuri de tineri 
italieni, zilele acestea a avut 
loc o nouă operațiune cu această 
denumire, organizată in scopul 
înlăturării reziduurilor de pe 
malurile acestui important curs 
de apă. Ampla expediție de-a 
lungul rîului, pe nu mai puțin 
de 400 kilometri, a celor cîteva 
mii de elevi, s-a soldat cu co
lectarea a sute și sute de obiec
te de cele mai diferite prove
niențe : de la resturi de grena
de de pe vremea ultimului 
război mondial și pînă la far
furii. pahare, pungi de plastic 
lăsate de turiști sau deșeuri me
talice aruncate de întreprinderi 
industriale.

• SFIRȘITUL MILIAR
DARULUI „INVIZIBIL". 
O știre dată ca sigură de agen
țiile de presă : a murit, la vir- 
sta de 7.0 de ani, faimosul mi
liardar american Howard Hu
ghes. Nu s-a precizat, deocam
dată, cauza decesului survenit, 
se pare,. în avionul personal ce-1 
transporta de la Acapulco (Me
xic) spre Houston. Un sfîrșit 
demn de întreaga existență în
văluită în mister a lui Hughes,, 
care, preluînd de la tatăl său, 
înaintea celui de-al doilea război 
mondial, controlul unei societăți 
petroliere, a dobîndit o imensă 
avere, lansîndu-se in cele mai 
felurite afaceri — de la com
paniile 
pină la 
Nu însă 
dul său 
racterizat
totală față de lumea înconju
rătoare, l-a făcut celebru. în 
ultimii 20 de ani nimeni nu l-a 
mai văzut la față, afacerile di- 
rijîndu-și-le numai prin telefon 
sau directive scrise, ceea ce a 
dat naștere la cele mai bizare 
speculații, făcind chiar pe mulți 
să se îndoiască dacă mai tră
iește.

de transport 
producția de 
atit bogăția, cit mo- 

straniu de viață, ca- 
printr-o izolare cvasi-

aerian, 
filme.

mai 
șef 
din 
sint

minuni
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