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bogată a evenimentelor politice din aceste zile ilustrează cu putere

SPIRITUL CREATOR 
AL POLITICII PARTIDULUI NOSTRU
Săptămîna pe care o încheiem a 

fost marcată de un șir de importan
te evenimente politice 
Comitetului Central al 
precedată de ședința 
Politic Executiv al C.C. 
sesiunea Marii Adunări 
plenara Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, ședința Con
siliului de Stat. Așa cum este cu
noscut, lucrările acestor foruri supe
rioare ale conducerii de partid și de 
stat au pus in evidență o arie de 
preocupări deosebit de bogată și de di
versă — de la dez
baterea și adop
tarea programelor 
naționale pentru 
amenajarea bazi
nelor hidrografice 
St pentru dezvol
tarea fondului fo
restier, înființarea 
Camerei legislati
ve a consiliilor 
populare, analiza 
efectivului, com
poziției și struc
turii organizatori
ce a partidului și 
înfăptuirea politi
cii sale de cadre, 
și pînă la aspec
te privind îmbu
nătățirea muncii - ________________
de masă și a activității de control 
obștesc, sau cinstirea prin înalte dis
tincții a muncii harnice, a rezultatelor 
remarcabile obținute în întrecerea so
cialistă de oamenii muncii din dife
rite județe și întreprinderi.

O dată mai mult s-a afirmat, și cu 
prilejul acestor evenimente, rolul 
deosebit, hotărîtor ce revine tovară
șului Nicolae Ceaușescu în elabo
rarea politicii partidului și statului 
nostru, a tuturor măsurilor menite să 
asigure progresul multilateral al 
României socialiste. Cuvintările 
rostite cu aceste prilejuri de secre
tarul general al partidului constituie 
importante documente de lucru, se 
disting atît prin importante precizări 
și teze de ordin teoretic, cît și prin 
indicații practice de o deosebită va
loare, deschizînd noi orizonturi și 
trasînd sarcini concrete în largi sfere 
de acțiune socială.

Dată fiind multitudinea e veni men- 
telor, diversitatea domeniilor și mă
surilor stabilite, nu ne propunem — 
și, desigur, nici nu ar fi cu putință, 
în spațiul restrîns al unui articol — 
o trecere în revistă a acestora, ci 
doar o primă reliefare a unor con
cluzii sintetice. Astfel, cu toată va-

— plenara 
partidului, 

Comitetului 
al P.C.R., 
Naționale,

rietatea aspectelor pe care le îmbră
țișează, se poate aprecia că toate a- 
ceste preocupări și măsuri au un nu
mitor comun, oglindind spiritul pro
fund creator al politicii partidului, 
receptivitatea sa față de nou, efor
turile pentru 
nuă a activității în toate sectoarele 
construcției socialiste, capacitatea de 
a găsi soluții adecvate problemelor 
pe care le ridică mersul continuu 
înainte al societății noastre.

Acest spirit creator și-a găsit, de 
pildă, o elocventă expresie în pro-

perfecționarea conți-

punderii organelor locale ale puterii 
de stat, participarea lor mai largă la 
conducerea societății, ceea ce va 
marca noi progrese în direcția adîn- 
cirii democratismului societății noas
tre. Pe aceeași linie, a adîncirii de
mocrației, se înscriu măsurile ce au 
fost preconizate pentru o mai bună 
organizare și desfășurare a contro
lului obștesc, pentru antrenarea mai 
largă la această activitate a mase
lor celor ce muncesc — după cum 
realismul, cunoașterea exactă a rea
lităților vieții sociale se reflectă în

„Dezvoltarea dinamică înregistrată de țara noastră pe 
toate planurile, progresul continuu 
sînt o strălucită dovadă a justeței politicii general marxist- 
leniniste a partidului, care aplică în mod creator principiile 
și adevărurile generale ale socialismului la condițiile concrete 
ale României".

cultural-educative gramele naționale pentru amenaja
rea bazinelor hidrografice și pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier, menite să soluționeze o 
problemă vitală pentru dezvoltarea 
viitoare a țării, care și pe plan in
ternațional devine tot mai acută — 
problema apei — sau, respectiv, să 
asigure valorificarea superioară a 
unei mari bogății naturale a țării — 
pădurile. In ce privește programul 
pentru amenajarea bazinelor hidro
grafice — ce însumează un volum 
imens de lucrări și un tot atît de 
imens efori; financiar, de cel puțin 
1 000 de miliarde lei — sg cuvine re
levată importanța sa deosebită atît 
pentru asigurarea cerințelor popu
lației, la un standard de civilizație 
mereu mai înalt, cît și pentru dez
voltarea economiei, pentru evitarea 
unor calamități naturale, pentru re
darea în circuitul agricol a unor 
mari suprafețe, sporirea fertilității 
solului.

Simțul noului, preocuparea pentru 
perfecționarea organizării și (Condu
cerii vieții sociale, își găsesc, de ase
menea, expresie în înființarea Came
rei legislative a consiliilor populare 
— organism menit să asigure o îm
binare mai armonioasă a activității 
centrale cu cea locală, creșterea răs-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Aii Yata, reprezentantul special al regelui Marocului
In ziua de 17 aprilie, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Aii Yata, ' reprezentantul special 
al regelui Marocului, Hassan al II-lea. 
Oaspetele a foșt. însoțit de Maati 
Jorio, ambasadorul Regatului Maro
cului la București.

La întrevedere au participat to
varășii George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Vasile Pungan, 
consilier al președintelui republicii.

Cu acest prilej, Aii Yata a arătat 
că are plăcuta misiune din partea 
regelui Hassan al II-lea de a înmîna 
președintelui Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj personal și de a-i transmite 
cele mai calde salutări, sentimente

cordiale de prietenie, împreună cu 
dorința ca relațiile dintre cele două 
țări și popoare să se extindă și să 
se întărească continuu, în multiple 
domenii.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a evocat cu plăcere întil- 
nirile și convorbirile prietenești 
avute cu suveranul marocan și a 
rugat pe oaspete să adreseze, din 
partea sa, un cordial salut și cele 
mai bune urări regelui Hassan al 
II-lea și să-i transmită că împărtă
șește pe deplin dorința ca relațiile 
dintre România și Maroc să cunoască 
o dezvoltare mereu ascendentă și 
tot mai rodnică.

în cursul întrevederii a fost rele
vată cu satisfacție evoluția favora
bilă a raporturilor dintre cele două 
țări, avind la bază înțelegerile im
portante stabilite cu ocazia dialogu
lui la nivel înalt româno-marocan. 
Totodată, s-a reafirmat dorința co
mună de a intensifica și adinei con
lucrarea multilaterală dintre Româ
nia și Maroc, în folosul ambelor 
state și popoare, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii în lume.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi în probleme ale 
actualității politice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță cordială, de caldă prietenie.

Ambasadorul R. P. Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, sîmbâtă

dimineața, pe Ivan Abagiev, amba
sadorul Republicii Populare Bulgaria 
la București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

punderi pentru progresul multilate
ral al societății noastre, pentru creș
terea avuției materiale și a patrimo
niului cultural-științific. Intr-o viziu
ne profundă asupra educației patrio
tice, pregătirea congresului trebuie 
să determine continua dezvoltare a 
unității, colaborării și prieteniei între 
toți locuitorii țării, indiferent de na
ționalitate, aceasta incluzînd riposta 
fermă și combaterea oricăror concep
ții cosmopolite privind negarea na
țiunii, a oricăror încercări de în
vrăjbire națională promovate pe 

plan internațio
nal, întărindu-se 
spiritul de soli
daritate interna
tionalists in lup
ta împotriva po
liticii imperialis
te de dominație 
și subjugare, pen
tru respectarea 
dreptului fiecărei 
națiuni de a trăi 
liberă și indepen
dentă, deplin stă- 
pină pe destinele 
sale.

Așa cum se știe, 
partidul situează 
constant în centrul 
activității educa- 

atitudinii înaintate

al edificării socialiste

NICOLAE CEAUȘESCU

măsura de a se efectua, la începutul 
anului viitor, un nou recensămînt, 
măsură apreciată, pe drept cuvint, 
nu doar ca o simplă operațiune sta
tistică, ci ca o importantă problemă 
politică.

în opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
partidul îmbină indisolubil preocupă
rile pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale, pentru adincirea de
mocrației, cu cele privind educarea 
omului nou, formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste — de aceasta 
depinzind în măsură decisivă parti
ciparea activă și responsabilă a ma
selor la înfăptuirea politicii'‘partidu
lui. Aceasta și-a găsit o vie expresie 
în dezbaterile plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste asupra activității cultural-edu
cative și științifice de masă, asupra 
pregătirii și organizării Congresului 
educației politice și culturii socia
liste.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întreaga activi
tate de pregătire a Congresului edu
cației politice și culturii socialiste 
trebuie să ducă la îmbunătățirea 
muncii educative, la cultivarea și 
mai puternică a nobilelor idei ale 
patriotismului socialist, a inaltei răs-

tive cultivarea
față de muncă, știut fiind că munca
— fie ea fizică sau intelectuală — 
constituie factorul fundamental al 
progresului și civilizației. Decorarea 
cu înalte ordine și distincții ale Re
publicii Socialiste România a jude
țelor care au realizat cincinalul 
1971—1975 înainte de termen, precum 
și a unităților fruntașe în întrecerea 
socialistă din anul 1975 a constituit 
încă o dovadă a prețuirii deosebite 
de care se bucură in societatea noas
tră munca pusă în slujba înfloririi 
patriei socialiste. Fără îndoială, dis
tincțiile acordate se constituie ca 
puternice pîrghii- stimulatoare pentru 
toate județele, pentru tqate colecti
vele de oameni ai muncii din țară
— pentru a obține noi realizări re
marcabile în îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe anul în curs și pe între
gul nou cincinal in care am pășit.

Afirmarea conștiinței noi, a trăsă
turilor morale înaintate, generaliza
rea în viața societății noastre a nor
melor eticii și echității socialiste de
pind în cea mai mare măsură 
exemplul direct al comuniștilor, 
acest sens, în cadrul plenarei 
al P.C.R. s-a subliniat cu deosebită

(Continuare în pag. a II-a)

de 
în 

C.C.

Platforma industrials a municipiului Buzău

Ora de gîndire I

Pe panourile întrecerii-noi
Oțelarii Reșiței au 

realizat jumătate din 
angajamentul anual. 
Ei au produs peste plan, de 
la începutul anului, mai 
mult de 5 100 tone oțel. La 
rîndul lor, furnaliștii au 
ridicat cota producției su
plimentare la 3 500 de tone, 
laminatorii la 3 260, iar lu
crătorii de la fabrica de a- 
glomerare a minereurilor la 
aproape 6 000 tone. De re
marcat este faptul că au 
fost economisite 1 758 tone 
combustibil convențional, 
iar .consumul de energie e- 
lectrică a fost redus cu 
peste 18 000 kWh. (Nicolae 
Cătană).

importante eco
nomii valutare.Lucră_ 
torii Institutului de cerce
tări și proiectări pentru pe-

trol și gaze din Cîmpina 
își sporesc continuu contri
buția la reducerea efortului 
valutar al țării. Ei au e- 
laborat noi tipuri de fluide 
de foraj, folosind produși 
noi sintetizați și fabricați 
în instalații, prin rețete 
proprii. S-a reușit astfel să 
se înlăture importul de 
aditivi în valoare de peste 
300 000 lei valută la fiecare 
sondă de mare adîncime. 
(Constantin Căpraru).

Comenzile pentru 
export - prompt 
onorate.Colectivul Com- 
binatului de celuloză și 
hîrtie din Călărași își ono
rează cu promptitudine 
contractele încheiate cu 
parteneri externi. Folosind 
rețete de fabricație per
fecționate, el a obținut 
hîrtie cu un grad de alb

superior, au redus gramajul 
sub 60 grame pe mp și au 
realizat nuanțe noi de cu
loare, potrivit solicitărilor 
clienților din U.R.S.S., 
R.F.G., Anglia, Italia, Aus
tria, Elveția. (Aurel David).

Tipuri noi de rul
menți în fabricație. 
Colectivul întreprinderii de 
rulmenți din Bîrlad își în
deplinește cu succes angaja
mentele asumate în întrece
re. Astfel, în perioada care 
a trecut din acest an, vo
lumul producției-marfă pla
nificat a fost depășit cu 
8 milioane lei ; totodată, au 
fost asimilate 32 de noi 
tipuri de rulmenți din cele 
90 prevăzute pentru în
tregul an. (Crăciun Lăluci).

Din adîncuri — 
cantități sporite de

realizări
minereu. Colectivul ex_ 
ploatării miniere Vatra 
Dornei consemnează pe 
graficul întrecerii socialiste 
realizarea, în 
a trecut de 
anului pînă 
lunii aprilie,
ducții suplimentare de a- 
proape 7 500 tone minerea 
de mangan marfă. (Gh. 
Parascan).

perioada care 
la începutul 
la jumătatea 
a unei pro-

Cheltuieli mate
riale mai mici.In în- 
treprinderile industriale din 
județul Gorj s-au economi
sit, de la începutul anului, 
materii prime evaluate la 
aproape 7 milioane lei. 
Cele mai bune rezultate au 
obținut minerii din bazinul 
carbonifer Rovinari, care 
au diminuat cu 173 de lei 
cheltuielile materiale la 
mia de lei producție-marfă.
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Cînd apele începeau să se adune 
in aceeași matcă.. Oî

„Să nu uităm una din cugetările celebrului nostru 
savant, N. Iorga : Nu e valoroasă opera unde este mult 
material, ci aceea unde este mult suflet". Oricit de 
ciudat poate părea la prima vedere, cugetarea aceasta 
am regăsit-o in paginile unei dări de seamă care cu
prinde cifre de bilanț economic și financiar, rapoarte 
privind productivitatea muncii, cheltuielile materiale, 
modul cum este promotat progresul tehnic... Autorii 
dării de seamă a comitetului oamenilor muncii de la 
Combinatul de prelucrare a lemnului din Oradea au 
evocat-o pentru a le reaminti Celor de aici 
pe. care o produc cîștigă in valoare nu prin 
de material din care este croită ; munca lor 
iergii in lemn trebuie să încorporeze cu

că mobila 
cantitatea 
de giuva- 
deosebire

I
I
I
I

Iscusința minții, priceperea profesionala, căutările de 
soluții noi, gindire economică — adică... suflet.

Nu sint simple deziderate, ci multiple acțiuni trans
puse in practică. Am reținut, între altele, „Ora de 
gîndire a specialistului" — cum este numit aici un in
teresant exercițiu creator la care este supus persona
lul tehnico-administrativ. O dată pe săptămână, de re
gulă spre încheierea programului de lucru, ingineri de 
la planșetă, tehnologi, economiști, tehnicieni din dife
rite servicii și birouri devin pentru o oră executanți și 
conducători ai cite unui loc de muncă, de preferință 
din cele care mai pun probleme. In- tot acest timp, pe 
baza unor observații exacte, fiecare face analiza cri
tică a locului de muncă, caută soluții practice pentru a 
aduce îmbunătățiri de natură organizatorică, tehnolo
gică, de gospodărire mai chibzuită a materialelor și 
suprafețelor de producție... Am văzut rezultatul unei 
asemenea ore de gindire. Pe biroul tovarășului Vladi
mir Oros, directorul combinatului, se adunaseră un 
vraf de „extemporale" cuprinzind schițe, calcule, ob
servații critice, încheiate de fiecare dată cu propuneri, 
tiare, eficiente, gospodărești.

„O oră..." In realitate, sute și mii de ore de gîndire 
creatoare, de acțiune practică. Ore trăite cu „mult su
flet".

Constantin MORARU

,;Lucrul cel mai im
portant — îmi spune 
inginerul-șef, în timp 
ce intrăm intr-una din 
remize — e conștiința. 
Lucrează aici, și e bine 
să stați de vorbă cu 
unii dintre ei, numai 
oameni tineri. Media 
de vîrstă : treizeci de 
ani. Acum zece ani, 
cînd am sosit proaspăt 
absolvent de facultate 
în uzină, țineam regu
lat ședințe, dese și re
petate, cu aceeași or
dine de zi : disciplina 
în muncă, lupta îm
potriva absențelor sau 
întîrzierilor, grija pen
tru mașini, economisi
rea materiei prime, 
bătălia contra risi
pei... Astăzi, asemenea 
ședințe cu o asemenea 
ordine de zi s-ar des
fășura într-o atmosfe
ră de plictiseală... Pri
viți tabelul ăsta : în 
ultimele două ,luni, 
nici o absență de la lu
cru, nici o întîrziere, 
cu excepția unui sin
gur caz, motivat medi
cal". Și apoi, ca o con
cluzie necesară : „cel 
mai important lucru e 
conștiința".

Trec prin hală și 
printr-alta învecinată, 
ne îndreptăm spre o 
remiză aflată în pli
nă modernizare. „N-aș 
vrea să fiu greșit înțe
les — continuă ingine
rul-șef — să credeți că 
idealizez situația și că 
vă prezint oamenii în
tr-o lumină conștient 
exagerată. Altceva vo
iam să spun. Că rezul
tate spre care tindeam 
acum zece ani, și care 
ni se înfățișau ca idea
luri, au devenit astăzi 
trăsături comune și

fapte obișnuite". A tă
cut o clipă, își cau
tă precaut cuvintele. 
„Pentru dumneavoas
tră, scriitorii, schim
barea poate avea o im
portanță fundamentală. 
Acum zece ani anumi
te inițiative, compor
tări, fapte de muncă, 
atitudini morale care 
vă păreau eroice, ex
cepționale, astăzi fac

cunda, a schimbat 
vorbă cu un meșter, 
s-a întors către mine : 
„Fără îndoială : cel 
mai important lucru e 
conștiința". Și ca o -în
cheiere ce nu poate fi 
negată sau ignorată : 
„Conștiința că sînt stă- 
pini aici în casa lor și 
că tot ce fac, bun sau 
rău, îi angajează pe 
fiecare în parte și pe

Istoria, acest infailibil judecător al 
oricărei acțiuni umane — măsura a- 
devăratei dimensiuni a evoluției so
cietății omenești și a actelor ei — ne 
dă nu numai putința să ne înțelegem 
trecutul, ci să ne cunoaștem mai pro
fund și mai adevărat propria noastră 
ființă națională spre a putea păși pe 
calea viitorului cu perspectivele con
firmate de experiența dobindită prin 
luptă și prin suferință, prin Eșecuri 
și izbinzi. Cită dreptate avea Mihail 
Kogălniceanu spunînd : „După pri
veliștea lumii, după minunile natu
rii, nimic nu este mai interesant, mai 
măreț, mai vred
nic de 
noastră 
decît istoria

Memoria 
riei, cea 
scumpă, 
prețioasă 
mul ui 
sale în acțiune, în luptă, în vitejie, 
în demhitate și în noblețe, atitudinea 
față de patrie și față de faptele stră
bunilor noștri formează înseși celu
lele organice ale ființei poporului că
ruia îi aparținem, rădăcinile sale în 
glia strămoșească, certificatul pere
nității lui în marea familie a națiu
nilor lumii.

Sint 55 de ani de lauri în vîrsta 
calendaristică a Partidului Comunist

Român, încununind secole de luptă, 
prelungindu-se în continuitatea fi
rească a năzuințelor celor mai arză
toare ale unui popor ce își regăsește 
în istorie și in desfășurarea ei evo
luția destinului său pe care, într-o 
zi, după îndelungate și crîncene bă
tălii, avea să și-l ia în propriile-i 
miini, dindu-i cursul visat cu atita 
nobilă ardoare de către înaintași. Ori 
de cite ori ne vom căuta ființa pro
prie, ori de cite ori vom dori să ne 
privim într-o oglindă nemincinoasă 
— căci cine nu știe că prima lege a 
istoriei este să nu îndrăznească a

luarea 
aminte

isto- 
mai 

cea mai 
dintre 

ca expresie a

Carte de citire cu ochii sufletului
■ \

toate avuțiile o- 
conștiinței

pauză și o 
altă reflecție : „Nu, 
omul nu e făcut din 
bucăți, din segmente 
autonome : e bun în 
muncă, dar n-are pre
gătire politică, sau, 
dimpotrivă, are conști
ință politică, dar stă 
slab cu pregătirea pro
fesională... Astea sînt 
erezii sau. și mai grav, 
concesii. Nu cred în

Sintem aici mii de oameni
dar, de fapt, o singură ființă
parte din cursul firesc 
al vieții, nu mai miră 
și nu mai emoționează 
pe nimeni și e normal 
să fie așa".

A tăcut din nou, de 
parcă m-ar fi pierdut 
din vedere, absorbit de 
propriul său monolog.

„Să ne gîndim o cli
pă, continuă el cu ton 
polemic : nu e în fi
rea lucrurilor ca un 
om să muncească cin
stit și cu tragere de 
inimă ? Nu e firesc să 
vrea să învețe și să-și 
ridice calificarea pro
fesională ? Nu e nor
mal să-1 doară inima 
în fața oricărei aba
teri, care, vrei, nu 
vrei, chiar dacă e să- 
vîrșită de un singur 
om, se răsfrînge — mo
ralmente și material
mente — asupra tutu
ror ?“ S-a oprit o se-

însemnări de
Aurel BARANGA

toți la un loc. Sint de 
zece ani • aici — con
tinuă inginerul-șef — 
upeori mi se pare o 
eternitate, alteori o 
clipă. Acum zece ani 
vorbeam prin ședințe 
de conștiința politică, 
alteori de conștiință 
fără nici un adjectiv, 
înțelegeți ? Conștiință, 
ca o expresie a mora
lei, a unei morale noi. 
Și nu ne dădeam sea
ma că ne aflăm in fața 
a doi termeni formînd 
o unitate dialectică : o 
conștiință politică pu
ternică generează o 
nouă morală, o morală 
eliberată de poverile 
trecutului, luminează 
conștiința politică și o 
galvanizează."

omul, eminent la trea
bă, dar care acasă, în 
familie, față de nevas- 
tă-sa sau copiii lui se 
poartă cg un barbar, ca 
un troglodit. Un ' ase
menea om, pînă la 
sfirșit, greșește în toa
te direcțiile... D-asta, 
și dacă e să stați mai 
mult aici veți vedea 
singur, acordă oamenii 
atîta importanță astăzi 
nu numai comporta
mentului lor în uzină, 
ci întregii lor vieți, 
profesionale, sufletești, 
morale..." Și iar, ca 
un refren obsedant : 
„Cel mai important lu
cru e conștiința". A 
tăcut din nou, s-a o- 
prit în fața unei ma
șini, a surprins un de
taliu, a cerut explica
ții, trecem mai departe.

„Repet, nu aș vrea 
să mă înțelegeți greșit.

Nu susțin — departe 
de mine gîndul — că 
toate merg ca pe roate. 
Nu vorbesc de proce
sul de producție, mă 
gindesc la oameni. Mai 
sint' atitea de îndrep
tat... In sufletele noas
tre —și spun intențio
nat : -noastre- — mai 
dăinuie reminiscențe 
ale trecutului : invidie, 
lăcomie, ispita traiului 
ușor... E important ? 
Fără îndoială. Dar mai 
important mi se pare 
un alt lucru : că îm
potriva atitor urme de 
mizerie morală se lup
tă. Cine ? Toată lumea. 
Am avut acum citeva 
săptămîni „un caz". Un 
caz trist m-a 
m-a deprimat, 
fiindcă privea 
în care pînă 
aveam deplină 
dere. Un caz de 
cinste flagrantă și 
vedită. Ar fi fost 
teresant pentru 
scriitor să vadă reac
ția colectivului, indig
narea, tristețea, dar și 
hotărîrea de a nu lăsa 
faptul nesancționat. 
Conștiința individuală 
generează o conștiință 
colectivă și poate că 
asta e trăsătura politi
că cea mai impor
tantă"...

Și' a tăcut iar... Apoi, 
cu. un zîmbet intimidat 
pe care îl înțeleg, 
fiindcă inginerul-șef 
și-ar ierta totul numai 
să facă „literatură" nu. 
adaugă : „Da, cel mai 
însemnat lucru e con
știința asta colectivă, 
lesne de înțeles sîn- 
tem aici mii de oa
meni, dar, de fapt, o 
singură ființă, cu o 
singură inimă"...

amărît, 
tocmai 

un om 
atunci 
încre- 

ne- 
do- 
in- 
un

spune lucruri false, dar nici să se 
ferească a le spune pe cele adevă
rate ? — ori de cite ori vom vrea să 
ne răspundem la întrebarea : „ce sîn- 
tem. de unde venim și ce vrem să 
devenim ?“, va trebui să ne întoar
cem la marile figuri ale neamului 
și la momentele cruciale din trecutul 
lui.

Cu atît mai necesară ne apare a- 
ceastă permanentă atitudine de gri
jă și veghe asupra propriului nos
tru trecut, astăzi, cînd răsar de aiu
rea și se înmulțesc „rescriitori de 
istorie", care ignorează în mod de
liberat faptele din care trecutul și-a 
făcut pietrele de granit ale oglindi
rii sale adevărate sau le supun unei 
optici străine bunei credințe, dîn- 
du-le stranii interpretări. Este un 
motiv suplimentar — căci istoria pa
triei și istoria partidului sînt de ne
despărțit — pentru a ne întoarce me
reu, cu respect și luare aminte, încă 
spre vrerpurile din zorii istoriei 
cînd lua naștere poporul român, cel 
descins, din carpii geto-daci ai lui 
Burebista și Scorilo pentru a primi 
după Decebal altoiul de latinitate ro
mană ; să ne gîndim la acel mileniu 
de rezistență la sinul Carpaților și al 
nepătrunșilor codri de deal și de șes 
din epoca marilor migrațiuni ale po
poarelor, apoi la răscoalele lui Doja 
sau Horia, ale lui Tudor din Vladi- 
miri sau la Flăminzii lui 1907, la bă
tăliile lui Ștefan cel Mare și Mihai 
Viteazul, care, la vremea lor, dobîn- 
deau răsunătoare victorii ce duceau 
peste mări și țări faima neîngenun-

cherii unui popor setos de indepen
dență și neatîrnare împotriva tăvă
lugului rostogolit de un mare impe
riu asupritor. Va trebui să ne amin
tim de Basarabi și de Mircea cel 
Bătrin, de strălucitoarea stirpe a Mu- 
șatinilor și de loan Vodă cel Viteaz, 
așa cum va trebui să ni-i aducem 
în raemorie pe Nicolae Bălcescu și 
pe Avram Iancu, pe Cuza și pe Emi- 
nescu...

Pentru că marile și nestinsele lor 
idealuri întotdeauna s-au numit li
bertate și dreptate, pentru că tot ceea 
ce a sintetizat mai bun lupta revo

luționară a aces
tei națiuni a fost, 
întruchipat de ei : 
pentru că tot ce 
a vibrat mai 
profund pe stru
nele de nestinsă 

rezonanță ale istoriei acestor pă- 
minturi, s-a situat de partea pro
pășirii. Pentru toate acestea și mai 
ales pentru că partidul a preluat, 
păstrînd-o mereu nestinsă în inima 
poporului, ideea de independență, 
de libertate și dreptate socială, și 
încă pentru dimensiunea clar contu
rată a viitorului națiunii române. 
Partidul Comunist Român a fost și 
este pe drept fiul real, legitim și fidel 
al acestui popor, mai mult decît o 
simplă idee politică, mai mult deci* 
un lanț de acțiuni și evenimente pe 
care el, ca stegar al clasei muncitoa
re române, le-a determinat de-a lun
gul timpului. Ca produs autentic al 
aspirațiilor, al suferințelor și străda
niilor maselor muncitoare, ca lega
tar care duce lupta pe bazele noi. 
de supremă exigență în dezvoltarea 
mișcării muncitorești și a gîndirii 
marxiste, Partidul Comunist Român 
este, așa cum tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia ca pe un fapt ști
ințific determinat, „continuatorul 
luptelor seculare duse de poporul ro
mân pentru ncatîtnarea țării, pentru 
formarea națiunii române și a statu
lui național unitar, pentru accelera
rea progresului social și înaintarea 
României pe calea civilizației".

★
...Pășesc pragul impunătorului mu

zeu închinat istoriei,României cu sen
timentul încărcat de emoția de a pă
trunde în casa memoriei acestui po-

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

• PREMII PENTRU GOSPODARII HARNICI
Rezultatele întrecerii patriotice pentru înfrumu
sețarea localităților

• COMUNE FRUNTAȘE
Rezultatele întrecerii pentru realizarea sarcinilor 
economice, edilitare și culturale
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Uzi in AGRICULTURA
Semănatul porumbului
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FAPTUL;
DIVERS
Colectorul 
de polen

Nu de mult, tot la această ru
brică, elogiam strădania pen
sionarului B. Alexandru (strada 
Uzinei nr. 25 din Satu-Mare) de 
a transmite ceva din pasiunea 
lui pentru albinărit pionierilor 
din cercurile apicole ale unor 
școli sătmărene. In acest scop, 
el a confecționat și un stup di
dactic cu pereții numai din sti
clă, cu ajutorul căruia copiii stu
diază „pe viu“ hărnicia lucra
toarelor din „uzina de aur dul
ce". Pensionarul sătmărean a 
imaginat și confecționat un ori
ginal colector, care reține pole
nul pe care albinele il transpor
tă la stup in „săculeții" picioru
șelor. Colectorul se manevrează 
foarte ușor și fără riscul vreu
nei... înțepături. Se înțelege că 
școlile in care A.B. conduce 
cercurile apicole au beneficiat 
primele de aceste colectoare. 
Dar cum „roiul" de apicultori 
care-i cer colectoare e in creș
tere, el e gata să le dea tot con
cursul pentru a și le meșteri ei 
înșiși.

După patru 
decenii

Clubul întreprinderii de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila. Ti
neri, foarte multi tineri. Dar și 
oameni cu părul alb. Șl flori. 
Foarte multe flori. Atmosferă 
sărbătorească. Ies la pensie 
Petre Preda — maistru principal, 
Enache Negoiță — maistru su
dor, Vasile Zaharia — sudor, și 
Gheorghe lonită — strungar. 
Fiecare din cei patru a lucrat 
aici, la „Progresul", cite 40 de 

.ani fără întrerupere. De unde 
se și explică prezenta în cli
pa de bun rămas a tuturor, 
celor cu care au muncit și 
care le-au urat, din inimă, la 
multi ani cu sănătate.

„Paznicul" 
cu bucluc

SEMĂNATUL PORUMBULUI
Srâ comandamentelor comunale: a conta

direct, pe
Rezolvarea operativă a numeroase

lor probleme pe care le reclamă re
cuperarea întirzierilor determinate 
de condițiile climatice face imperios 
necesară o activitate tot mai intensă 
din partea comandamentelor comu
nale pe planul bunei coordonări a 
desfășurării lucrărilor agricole de 
primăvară, asigurînd organizarea 
muncii pe bază de programe zilnice 
de lucru, folosirea la maximum a 
utilajelor, a fiecărei ore bune de lu
cru. Am urmărit în citeva comune 
din județul Arad modul în care co
mandamentele locale își exercită a- 
ceste atribuții.

Un prim popas l-am făcut Ia Chi
șineu-Criș. La sediul consiliului 
popular sintem informați că prima
rul, vicepreședintele și Iqcțiitorul se-j 
cretarului de partid pot fi găsiți la 
cele trei cooperative — Chișineu-Criș, 
Nădab și Pădureni — unde împreună 
cu specialiști agricoli fac recepția 
culturilor semănate în prima epocă 
și a suprafețelor pregătite pentru 
porumb. Cu una din comisiile de re
cepție — cea de la cooperativa agri
colă din Nădab — ne-am întîlnit 
chiar pe sola unde cu cîteva ore 
înainte s-a dat startul la semănatul 
porumbului. „Am venit aici cu toată 
forța mecanică încă de la ora 6 — 
ne spunea tovarășul loan Ciurdar, 
vicepreședintele consiliului popular.

Inițial ne-am propus să facem doar 
recepția lucrărilor de pregătire a te
renului. Controlind insă temperatura 
solului, am ajuns la concluzia că pe 
o solă de 50 ha se poate intra la se
mănat. Imediat, am schimbat progra
mul de lucru pentru ziua de azi și 
toate cele patru semănători ale sec
ției de mecanizare au intrat pe te
ren". în după-amiaza aceleiași zile

ARAD
a inceput semănatul și la cooperati
vele din Pădureni și Chișineu-Criș. 
Viteza zilnică planificată este de 117 
ha. ceea ce înseamnă că în 10 zile 
bune de lucru se va încheia semă
natul.

Cu aceeași răspundere și exigen
ță pentru grăbirea semănatului și ca
litatea lucrărilor se ocupă și coman
damentele comunale din Pecica, Sîn- 
tana. Vinga, Curtici, Ineu și Nădlac. 
La Curtici, bunăoară, toate cele 12 
semănători au fost concentrate Ia 
fermele nr. 1 și nr. 3 de la coo
perativele din Dorobanți și „23 Au
gust", unde în ultimele trei zile 
temperatura solului a depășit 10°C. 
între timp, comandamentul comu
nal a început să facă o nouă

Stația de utilaj transport Bă
lan, a întreprinderii județene de I 
construcții-montaj Harghita. La * 
terminarea programului de lu- I 
cru, tinărul mecanic de utilaje f 
Farcaș Geza a pus un „paz- l 
nic“ la cabina unde se aflau . 
sculele, pentru a nu mai pu
tea intra nimeni inăuntru. |l 
„Paznicul" imaginat de el se bi

ruia pe curent electric, ignorin- [, 
'dlz-Se cele mai elementare re- , 
guli de protecție a muncii. S-a ‘ 
apucat și a conectat ușa cabinei • 
cu bornele unui reșou electric. | 
După terminarea meșteritulul, 
Farcaș a plecat acasă. A doua zi I 
dimineața, venind la lucru, ca de | 
obicei, dar uitind de „paznicul" ’ 
improvizat, cind a deschis ușa ■ 
cabinei cu scule a fost electro- | 
cutat mortal. I

Cînd ridici I 
din umeri... j

Teodor Tuluc, de la Baza de i 
aprovizionare tehnico-materialâ I 
din Cluj-Napoca, a făcut o cursă I 
clandestină cu tractorul pină în , 
comuna natală. Și clandestină, și 
sub influența alcoolului. Prins f 
în flagrant, i s-a ridicat permi
sul de conducere. In loc să I 
anunțe la unitatea unde lucra, a 
tăcut chitic. Și astfel, timp de • 
15 zile a condus în liniște trac- ■ 
torul, ca șl cind nimic nu j 
s-ar fi intîmplat. Cind au aflat | 
despre ce e vorba, revizorul 
tehnic Ion Prunean a înălțat din 1 
umeri a totală neștiință, la fel ca 
și Ion Marton, care-i înmina 1 
tractoristului în fiecare zi foaia ■ 
de parcurs. I

Primăvară

repartizare a mașinilor pe unități 
și zile. Tot din mers au fost 
schimbate graficele de lucrări și de 
către comandamentul comunal din 
Cărând, unde a trebuit să se inter
vină cu o discuire în plus față de 
planul inițial. în ansamblu, pină 
sîmbătă seara au fost semănate în 
județ 26 000 de ha cu porumb.

Dacă în comunele amintite, ca de 
altfel în multe altele din județul 
Arad, spiritul organizatoric plin de 
inițiativă face dovada răspunderii cu 
care comandamentele comunale ac
ționează pentru folosirea din plin a 
fiecărei ore bune de lucru, nu același 
lucru se poate spune despre cele din 
Zimandu-Nou sau Șimand. Lipsite de 
un program concret de acțiune, de 
un spirit colectiv de muncă, adese
ori, acestea sînt în situația de a nu 
avea o imagine de ansamblu asupra 
mersului semănatului, asupra pro
blemelor cu care sînt confruntate 
formațiunile de lucru. Nu este în- 
tîmplător faptul că, în timp ce uni
tățile agricole vecine au început se
mănatul porumbului, la cooperativa 
agricolă din Zimandu-Nou pînă 
miercuri dimineața nu se pregătise 
nici măcar un hectar din cele 910 
planificate pentru această cultură. 
Iată de ce este de datoria comanda
mentului județean pentru agricultură 
să intervină pentru înlăturarea nea
junsurilor semnalate, să întroneze și 
în activitatea acestor comandamen
te spiritul de organizare, de puterni
că angajare și răspundere, propriu 
celorlalte comandamente comunale 
din județ.

losif POP 
Constantin SIMION

PE SCURT DE PE OGOARE
OLT. După ploile căzute în ulti

mele zile, lucrătorii de pe ogoarele 
județului au reluat semănatul po
rumbului. Specialiștii controlează zi 
de zi, oră de oră starea terenului 
pentru folosirea cit mai eficientă a 
timpului bun de lucru. Așa se pro
cedează, de pildă, în zona S.M.A. 
Găneasa. Vineri după-amiază, pe te
renurile cooperativelor agricole Gă
neasa, Piatra Sat, Piatra Olt, Brîn- 
coveni lucrau numeroase semănători 
și grape cu discuri. Pină acum, în 
unitățile din acest consiliu intercoo- 
peratist s-au însămînțat peste 800 
hectare cu porumb. (Emilian Rouă).

ARGEȘ. Timpul ploios din ultimele 
zile a împiedicat desfășurarea nor
mală a lucrărilor în cîmp. Totuși, în 
unele cooperative agricole specialiș
tii au identificat terenurile mai 
zvintate. Ca urmare au fost însămin- 
tate primele 2 000 ha cu porumb. Me
canizatorii au lucrat intens la pre
gătirea solului și erbicidat. La indi
cația comandamentului județean. în- 
cepind de ieri, 17 aprilie, s-a inten
sificat însămînțarea porumbului, în
deosebi pe terenurile situate pe pan
te. Așa se procedează în unitățile 
care fac parte din consiliile inter- 
cooperatiste Costești, Topoloveni, 
Mărăcineni și Stîlpeni. (Gh. Cîrstea).

GALAȚI. Ca urmare a măsurilor 
energice luate de comandamentul ju
dețean și a îmbunătățirii timpului, în 
ultimele zile, în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județul Ga
lati s-a lucrat cu mult spor. S-a 
reușit astfel să se încheie însămîn
țarea florii-soarelui pe întreaga su
prafață planificată de 23 000 ha. Or
ganele de specialitate au hotărit ca 
de duminică, 18 aprilie, să se treacă 
cu toate forjele la însămînțarea po
rumbului. (Dan Plăeșu).

Premiile Uniunii scriitorilor pe anul 1975
Tn cadrul unei festivități ce a avut 

loc sîmbătă în Capitală au fost acor
date următoarele premii ale Uniunii 
scriitorilor pe anul 1975 :

Poezie: Alexandru Căprariu pen
tru „Mică autobiografie", Ștefan 
Aug. Doinaș pentru „Anotimpul dis
cret" și Nichita Stănescu pentru 
„Starea poeziei".

Proză: Eugen Barbu pentru „Mi- 
resele" și „Incognito", George Bă- 
lăiță pentru „Lumea în două zile" și 
Radu Tudoran pentru „Acea fată 
frumoasă".

Dramaturgie:. Mihnea Gheorghiu 
pentru „Capul" și Dumitru Radu 
Popescu pentru „Pasărea Shake
speare".

Publicistică și reportaj: Mircea 
Malița pentru „Idei in mers" și „Fire 
și noduri" și Darie Novăceanu pen
tru „Precolumbia".

Literatură pentru copii și tineret: 
Leonida Neamțu pentru „Comoara 
locotenentului Balica".

Critică și istorie literară: Romul 
Munteanu pentru „Metamorfozele 
criticii moderne europene", Ion Ne- 
goițescu pentru „Engrame" și Mircea 
Zaciu pentru „Lecturi și zile".

Traduceri din literatura română în 
limbi de circulație universală: Mar
cel Corniș-Pop pentru „Templul din 
afară" de Ion Brad (în limba en
gleză).

Traduceri din literatura univer
sală in limba română: Mircea Ivă- 
nescu pentru „Absalom! Absalom!" 
de W. Faulkner și Romulus Vulpescu 
pentru „Poezii" de Charles d’Orleans.

Literatura naționalităților conlo
cuitoare : Gali Erno pentru „Auto- 
cunoaștere, ieri și azi", Cedomir Mi- 
lenovici pentru „Stropi de gingășie", 
Claus Stephani pentru „Strigăt în 
țara deschisă" și Szilagyi Istvan pen
tru „Pietre în fîntîna seacă".

Traduceri din literatura română în 
limbi ale naționalităților conlocui
toare: Majtenyi Erik pentru „De la 
un capăt la altul" de Virgil Teodo- 
rescu (în limba maghiară) și Georg 
Scherg pentru „Păsările" de Al. Iva- 
siuc (în limba germană).

Traduceri din literatura naționali
tăților conlocuitoare în limba română: 
Dan Culcer pentru „(larnizoana dirț 
Siberia" de Markovits Rodion.

Debuturi: Gabriela Adameșteanu 
pentru „Drumul egal al fiecărei zile", 
Gerhard Eike pentru „66 de peisaje 
coneliptice", Ion Stanciu pentru „Des
pre uimire", Szocs Geza pentru „Tu 
ai trecut peste apă?", Cornel Ungu- 
reanu pentru „La umbra cărților în 
floare'!, Ion Vianu pentru ..Stil și per
soană" și Grigore Zanc pentru „Co
nul de umbră".

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

„Papucul 
doamnei"
de la Piatra

tărie datoria membrilor de partid și, 
în mod deosebit, a cadrelor, a acti
viștilor de partid de a constitui pilde 
vii de înaltă ținută morală — în 
muncă, în societate, ca și în familie 
— de a manifesta intransigență față 
de orice încălcare a normelor Co
dului etic, de a avea mereu în ve
dere, așa cum sublinia secretarul 
general al "partidului, că politica și 
etica nu sînt probleme separate, ci, 
dimpotrivă, se află intr-o strînsă 
unitate dialectică.

în ansamblul lor, măsurile adop
tate în aceste zile — pe plan econo
mic, politic, social — reflectă deose
bit de grăitor forța partidului nos
tru, capacitatea sa organizatorică, 
nivelul activității organizațiilor de 
partid, al activiștilor partidului. Cu 
deosebită satisfacție a luat cunoștin
ță opinia publică de faptul că, în anii 
din urmă, rîndurile partidului s-au 
întărit și mai mult, obținindu-se re
zultate importante în îmbunătățirea 
compoziției și structurii sale organi
zatorice. in înfăptuirea politicii sale 
de cadre. Desigur, acest proces de 
perfecționare are un caracter neîn
trerupt, el presupune îmbunătățirea
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structurii organizațiilor de partid 
pentru asigurarea unei conduceri cît 
mai eficiente a tuturor domeniilor 
de activitate, ridicarea în continuare 
a calității de membru al partidului, 
a conștiinței comuniștilor, o înaltă 
exigență față de cei ce vor fi pri
miți în partid — acordindu-se o deo
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Este un motiv de satisfacție faptul 
că am început bine noul cincinal, in 
primul trimestru al acestui prim an 
al cincinalului obținîndu-se o creș
tere a producției industriale cu 10.5 
la sută față de acum un an, deci un 
ritm superior prevederilor planului. 
Printr-o muncă perseverentă, bine

Spirițul^reațor

Șoimului»
Pe o stincă masivă, de la care 

lși trage numele și comuna Pia
tra Șoimului din ținutul Neam
țului, cadrele didactice și elevii 
de aici au depistat un adevărat 
monument al naturii. Este vor
ba de „Papucul doamnei", o 
floare albă, gingașă, grațioasă. 
Este o raritate întîlnită numai 
la mare altitudine în masivul 
Ceahlău. Cu atît mai importan
tă este descoperirea ei la Piatra 
Șoimului, constituind încă o cu
riozitate a naturii. Firește, pio
nierii s-au bucurat nespus și au 
luat-o imediat sub patronajul 
lor.

sebită atenție primirii tinerilor, fe
meilor, proporției corespunzătoare a 
oamenilor muncii de diferite națio
nalități. Cu mai multă fermitate vor 
trebui promovați activiști din rindu- 
rile clasei muncitoare în toate sec
toarele, inclusiv in munca ideologică 
și de propagandă, în activitățile de 
stat. în conducerile ministerelor, a- 
ceasta fiind o chezășie a dezvoltării 
spiritului revoluționar, novator, a 
luptei eficiente împotriva birocratis
mului, a oricăror manifestări ale 
spiritului mic-burghez, a imprimării 
unei atmosfere partinice la fiecare 
loc de muncă.

organizată, să dezvoltăm rezultatele 
de pînă acum, concentrîndu-ne cu 
deosebire atenția în industrie asupra 
îmbunătățirii calității și reducerii 
consumurilor materiale și a cheltuie
lilor — în agricultură asupra recu
perării întirzierilor cauzate de con
dițiile climaterice, folosind spornic 
orice zi și orice oră bună de lucru.

Prin înfăptuirea exemplară a noi
lor sarcini și obiective ce stau în 
fața noastră, vom realiza noi pro
grese în dezvoltarea patriei libere, 
vom consolida și mai mult orîn- 
duirea socialistă. independența și 
suveranitatea națională. Aceasta are
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o importanță cu atit mai mare 
in condițiile actuale, cind pe plan 
internațional asistăm la afirmarea 
tot mai puternică a voinței popoa
relor de a trăi liber, de sine stătă
tor, cînd recunoașterea independen
ței naționale și a necesității respec
tării ei se afirmă ca factorul cel mai 
progresist al zilelor noastre, garan
ția solidarității internaționale în 
lupta împotriva politicii imperialis
te, a afirmării unor relații noi, de 
egalitate între toate națiunile lumii. 
Este neîndoielnic că momentul epo
cal din istoria patriei — cucerirea 
independenței de stat a României cu 
100 de ani în urmă — pe care-1 vom 
sărbători în anul viitor, ca și aniver
sarea a 70 de ani de la marea răs
coală a țăranilor din 1907 vor sti
mula și mai mult ertergiile creatoare, 
vor prilejui un nou avînt în activi
tatea constructivă, vor determina 
angajarea și mai puternică a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții, a tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — în îndeplinirea cu 
succes a însuflețitoarelor , obiective 
ale înfloririi mai departe a patriei 
comune, România socialistă, liberă și 
stăpînă pe destinele sale.

Bătrîna

Și
so-

si butelia♦ 
de aragaz

Contrar tuturor normelor 
instrucțiunilor de folosire a
belor cu petrol, Ion Kogălnicea- 
nu din Brăila s-a încumetat să 
umple rezervorul unei astfel de 
sobe chiar în timp ce soba era 
aprinsă. N-a apucat bine să 
toarne petrolul in rezervor, că 
acesta s-a și aprins, improșcînd 
in preajmă-i. cu violență, valuri 
de flăcări. Flăcările au invadat 
camera și au determinat explo
zia unei butelii de aragaz, în 
urma căreia a fost accidentată 
mortal o bătrînă.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

La cooperativa agricolă Golești, județul Argeș, se pregătește terenul pentru 
însămînțarea porumbului Foto: E. Dichiseanu

Plăcerea de a munci, 
izvor de sănătate
Cum putem preveni oboseala nervoasă ?

Specialiști din diferite domenii : psihologi, sociologi, medici, pe
dagogi, psihiatri, economiști ș.a. studiază problematica adaptării Ia exi
gențele și dinamica vieții contemporane, pentru a găsi soluții și mo
dalități adecvate de prevenire a oboselii nervoase, in așa fel incit 
fiecare să-și poată realiza, in deplină stare de sănătate fizică și psi
hică. funcția sa socială, potrivit aptitudinilor personale. Fiind una din 
preocupările principale ale Serviciului psihosocial de la Iași, am so
licitat conducătorului acestei unități, prof. dr. PETRE BRÂNZEI, cîteva 
recomandări rezultate din cercetări îndelungate, efectuate în reputata 
școală ieșeană de la Socola.

— Contrar părerii că, prin educa
rea din fragedă copilărie, omul poate 
deprinde orice fel de activitate, în 
realitate, fiecare are din naștere anu
mite caracteristici temperamentale 
în ceea ce privește intensitatea, du
rata. puterea de concentrare etc., care 
îl fac mai apt pentru unele dome
nii — a apreciat interlocutorul nos
tru. De aceea, este deosebit de 
util să se țină seama de această 
diversitate de aptitudini, în sco
pul de a dezvolta la fiecare 
individ luat In parte acele 
calități care-i pot pune in , valoare 
personalitatea, atit in interesul lui, 
cit și al societății. în zadar un tată 
muzician va încerca să facă din fiul 
său un muzician dacă tinărul nu are 
nici o înclinație în această direcție.

Prin cele spuse vreau să subliniez 
necesitatea acordării atenției cuve
nite orientării 
profesionale co
recte și indivi
dualizate a tine
rilor în cadrul 
unor laboratoare 
adecvate de psi
hologie clinică și
experimentală. Ar fi de dorit să 
se asigure optimizarea activității 
unor laboratoare pe centre teri
toriale. județene. Pentru că nu 
este indiferent dacă, de exemplu, 
un tînăr dotat cu o mare rezistență 
la zgomotul monoton — și care are 
reflexe întirziate — ajunge să lu
creze intr-o secție cu zgomote tre
pidante, care îl vor obosi mai repede, 
sau dacă trebuie să efectueze co
menzi mai scurte decît îi permite 
mobilitatea proceselor sale nervoase, 
ceea ce generează, cu timpul, feno
mene de suprasolicitare nervoasă, 
pină la stări de neadaptare. Or, a- 
cestea ar putea fi prevenite de Ia 
bun început, dacă se ține seama de 
calitățile personale pentru orientarea 
spre activități corespunzătoare capa
cităților fizice și psihice ale fiecăruia.

Specialiști din colectivul nostru au 
întreprins un studiu orientativ pe un 
număr de 2 061 lucrători de la Com
binatul de fibre sintetice din Iași, în 
vederea cunoașterii trăsăturilor prin
cipale individuale în condiții de pro
ducție, cu scopul de a stabili unele 
criterii de prevenire a fenomenelor 
de dezadaptare. Cu acest prilej s-a 
evidențiat în mod pregnant influența 
favorabilă pe care o exercită spiritul 
de întrajutorare în cadrul echipei, 
colectivului, asupra adaptării relativ 
repede a tinerilor (majoritatea aces
tora provenind din mediul rural) 
la noile condiții âocio-economice. Se 
știe că o activitate încă necunoscută 
determină apariția unor stări de in
dispoziție, de oboseală nervoasă, care 
dispar odată cu asimilarea cunoștin
țelor necesare locului de muncă. S-a 
desprins clar din studiu rolul impor
tant al întrajutorării în cadrul echi
pei, colectivului, laboratorului pentru 
depășirea acestor momente și scur
tarea perioadei de adaptare. Pe lîngă 
respectarea principiului „omul po
trivit la locul potrivit" (principiu ce 
nu poate fi suplinit numai printr-o 
diplomă), o altă cale de evitare a 
oboselii nervoase este ca, în activită
țile cu numeroase mișcări monotone, 
indiferent dacă este vorba de func
ționar, cercetător sau lucrător în u- 
zină, să se asigure o scurtă întreru
pere a monotoniei de climat și pozi
ție. In acest scop, în anumite sec
toare devin utile decorarea adecvată 
(familiară) a interiorului, stimularea 
auditivă prin muzică cu regim de 
intensitate confortabilă și, îndeosebi,

întreruperea activității monotone 
printr-o serie de mișcări complexe, 
în cadrul gimnasticii la locul de 
muncă. Același sens fiziologic bine
făcător al alternanței ritmurilor îl 
constituie activitatea sportivă in a- 
fara producției și, în general, destin
derea activă Ia sfirșit de săptămină, 
prin preocupări plăcute în natură.

— Care sînt factorii de mediu de 
care trebuie să ținem seama la lo
cul de muncă și acasă pentru a pre
veni oboseala nervoasă ?

— Este un fapt bine stabilit că sti
mularea, cu o anumită frecvență în 
intensitate și durată, a organelor de 
simt și, îndeosebi ale auzului și ve
derii, poate provoca o rapidă obosea
lă a creierului. Intoxicațiile, indife
rent de natura lor (tutunul, cafeaua, 
alcoolul, diferite substanțe) deter
mină și ele perturbări în activitatea 

creierului, situa
ții care se remar
că chiar și după 
șase ore de la 
consumul unei 
cantități modera
te de băuturi al
coolice, de medi

camente calmante sau somnifere. 
Efecte asemănătoare de oboseală 
cerebrală se intilnesc și atunci 
cind se produce o supraîncăr
care nervoasă prelungită ; este 
de remarcat in acest sens că 
efortul făcut fără plăcere duce mai 
repede la oboseală nervoasă. Pentru 
păstrarea unui echilibru, încordarea 
trebuie să alterneze cu destinderea, 
așa cum alternăm veghea cu somnul. 
Este știut că orice perturbare in rit
mul de activitate și somn poate duce, 
mai curînd sau mai tirZiii, la fenome
ne de surmenaj, prin oboseala acută 
sau cronică a sistemului nervos cen
tral. Orele de muncă și somn pot 
varia de la un organism la altul intre 
anumite limite, fără a dăuna sănă
tății : unele persoane pot lucra mai 
bine noaptea tîrziu, altele în zorii 
zilei, după cum unele persoane au 
nevoie de ore mai multe, iar .altele 
de ore mai puține de somn. Somnul 
este însă reconfortant, chiar și cînd 
este de scurtă durată. De multe ori 
se apelează din proprie inițiativă, 
fără a fi consultat medicul, la aju
torul medicamentelor pentru a dor
mi, și prin aceasta pacientul agra
vează perturbările inițiale.

— In ce măsură solicitările psihice 
de intensitate mai mare provoacă 
stări de surmenaj și cum pot fi •- 
vitate ?

— O activitate psihică intensă este 
apanajul personalităților generoase, 
fiind motivată de pasiunea acestora 
pentru muncă, pentru frumos și ade
văr. Fiind o sursă de satisfacție per
sonală, acest gen de „risipă de ener
gie psihică" nu poate provoca ser 
zația de oboseală propriu-zisă. Pe 
este de tonică această atitudine, T. 
atît de dăunător este refugiul în 
boală. Or, progresele actuale din do
meniul științelor medicale oferă so
luții pentru creșterea capacității de 
apărare a organismului. Chiar și in 
diagnosticuri mai severe se obțin re
zultate bune prin cură de repaus ac
tiv de preferință, în stațiuni balnea
re de subaltitudine, cu climat con
fortabil, tratament balnear, fiziotera
pie, terapie de tonifiere și medicație 
blindă, în cadrul unei psihoterapii 
raționale de susținere și întărire a 
convingerii în refacerea totală a ca
pacităților fizice și psihice.

Convorbire realizată da
Elena MANTU
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Dragoste cu... 
inventar

Poveste cu cîntec 
si descîntec4

Așa s-a sfîrșit cu descîntecele scump plă
tite. Prin hotărîrea instanței s-a „retras din 
afaceri". Să sperăm că s-a lecuit și „onor 
clientela".

...S-au văzut și... în două săptămini gata 
nunta. De ce se vor fi grăbit atît de tare ? 
Pentru că — vai ! — nici n-au trecut trei 
ani și, iată, căsătoria lor a ajuns în impas : 
au devenit reclamanta și piritul în acțiu
nea de divorț pe care ea a intentat-o. După 
care, la fel de nerăbdătoare, a mai deschis 
un proces : unul pentru partajarea de ur
gență a patrimoniului pripitei căsătorii. 
Altminteri, se pretinde în acțiune, orice în- 
tîrziere duce la degradarea „in mod irațio
nal" a bunurilor rămase la domiciliul so
țului și folosite acum cu „multă dușmă
nie"... De unde să știe instanța care sînt 
bunurile și valoarea lor 7 Simplu.- Din in
ventarul făcut de reclamantă : 2 corpuri 
bibliotecă ; un aparat scos sîmburi ; 17 bi
belouri cîini diferiți ; 2 farfurii roșii de 
plastic ; un aragaz ; una pîlnie galbenă 
plastic ; borcane goale- și sticle diverse... 
etc., etc.

Cercetăm mai atent dosarul și... surpriză : 
alt inventar ! Poartă însă o altă dată. Cu 
numai o săptămînă înaintea nunții, grăbita 
mireasă găsise totuși răgazul „sufletesc" 
pentru a-și face, grijulie, inventarul. Mi
nuțios, in trei exemplare, act întărit de 
martori : frigider „Zii" cu toate ustensilele, 
pisică cu ochelari care croșetează, șifonier 
„Solea". 5 fire flori artificiale (un tran
dafir, trei narcise, o lalea), două suporturi 
poze artizanat etc.

Sold intrări, sold ieșiri...
Cam așa arată dragostea cu inventar.

Anul trecut, pe vremea examenelor de 
admitere în facultăți, o fată care termi
nase de cîțiva ani liceul a ținut morțiș să 
intre la facultate. >Nu se știe cit de mult 
se va fi pregătit pentru admitere, dar se 
știe in schimb cit de mult ținea să reu
șească : atît de mult, îneît tot timpul exa
menului a strins in pumn o... ceapă. Dar 
parcă ea știa atunci ce se afla înfășurat in 
bucățica de ziar ? Abia după eșec a căutat 
intrigată să afle de ce a trădat-o „talis- 
manul". Si a dat peste... banala ceapă.' De
geaba o fi fost ea deseîntată de madam 
Cercel. Ceapa tot ceapă ! Și a rămas de
cepționată Otilia, părindu-i rău și după 
timpul pierdut și după banii zvirliți de
geaba. Și nu era prima dată. Avind o dezi
luzie sentimentală, degeaba plătise „taxa 
pentru farmece", degeaba copiase de nouă 
ori un text „făcător de minuni"...

Zvonurile despre „farmecele" Elenei Cer
cel au ajuns și la urechile miliției. Și ce 
credeți că au găsit la ea acasă ? Fel de fel. 
Bani, vreo 64 000 de lei. Țigări, numai 
„Kent", „Dunhill" și altele asemenea. Din 
aceleași surse „lumești", butelii cu spray 
„Chat noire" (sic !), ghiuluri, inele și cercei.

— Eu ? Să ghicesc eu viitorul ? s-a mirat 
retoric E. C. în fața instanței. Dar n-am 
nici o contribuție. Descîntecele arătate la 
dosar le-am găsit într-un plic pe stradă. 
Numai așa, din curiozitate...

La spartul 
chefului

---------------  --------------- i
Cu citva timp în urmă. Ion Chivu, șofer 

la I.T.B., a intrat cu autobuzul in garajul 
Floreasca pentru unele remedieri. Pină 
una-alta însă. Chivu s-a întîlnit în curtea 
garajului cu două cunoștințe ; din vorbă în 
vorbă au ajuns într-o încăpere de la etaj, 
la o cafea și un pahar de rom (!). După o 
vreme, își face apariția paznicul Victor Vi- 
șan, care tocmai trebuia să intre in tură :

— Ce faceți aici ?
— Păi... nu vezi ? Ne cinsteam... Ia și 

dumneata.
La care paznicul Vișan nu s-a lăsat pof

tit... a doua oară. Ba, după o vreme, i s-a 
deschis apetitul și mai și, incit s-a dus la 
Alimentara și a mai adus și el o „jumătate 
de rom".

— Auzi, zise într-un tîrziu șoferul Chivu, 
eu mă duc cu autobuzul s-o duc pe Moldo- 
veanu acasă. A stat de ne-a făcut cafele 
și-acu’ e tîrziu... x

— Ba n-ai să te duci nicăieri, a zis paz
nicul, in care s-a trezit dintr-o dată simțul 
datoriei.

Ce a urmat a fost de pomină : cind da 
paznicul să închidă o poartă, șoferul da să 
iasă cu autobuzul pe cealaltă ! Pînă cînd 
tărăboiul a luat asemenea proporții îneît 
abia intervenția masivă a personalului din

garaj i-a pus capăt, evitîndu-se ca prin 
minune un accident grav. Pentru faptele 
lor, cei doi s-au ales cu cite o pedeapsă 
cu închisoarea. Stăruie însă o întrebare : 
cum de n-a intervenit nimeni la vreme, 
înainte de tărăboi ? Că doar chefulețul nu 
se desfășurase în pustiu, ci intr-un loc de 
muncă în care sînt stabilite reguli precise 
privitoare la ordine și disciplină.

tre organele ierarhice destituirea acestuia. 
Odată cu aceste măsuri vă comunicăm că, 
actuala conducere a I.C.S.M. Urziceni a luat 
toate măsurile de preintimpinare a even
tualelor încălcări de lege, de întărire a dis
ciplinei în cadrul unităților în subordine".’ 
Semnează : I. Zamfirescu, procuror-șef.

Răspuns la: 
„Cine și de ce?“
Sub titlul „Cine și de ce?" (Scinteia nr. 

10 333, rubrica „Din instanță...") a fost cri
ticată conducerea I.C.S.M. Urziceni care, 
deși a avut cunoștință de prejudiciile co
mise de către gestionara Elena Mihai, nu 
a dispus la timp înlocuirea acesteia, din- 
du-i astfel posibilitatea să păgubească în 
continuare avutul obștesc. In legătură cu 
cele semnalate, primim din partea Procu
raturii județene Ilfov următorul răspuns : 

..Prin rechizitoriul Procuraturii locale 
Urziceni, numita Elena Mihai — in sarcina 
căreia s-a reținut săvîrșirea infracțiunilor 
de delapidare și abuz în serviciu în dauna 
intereselor obștești — a fost trimisă în ju
decată și condamnată la doi ani închisoare, 
potrivit legii. De asemenea, în cursul cer
cetării cazului, alături de culpa inculpatei 
s-a constatat și culpa conducerii I.C.S.M. 
Urziceni — așa cum se arăta în articol. 
Ca urmare, constatîndu-se că vinovat de 
existența greșelii a fost directorul Florea 
Soare, cît și faptul că acesta nu este la pri
ma abatere de acest fel, »-a hotărit de că

Din caietul 
grefierului

„în seara zilei de 4 aprilie am auzit pe 
cineva bătindu-mi în ușă, fapt ce a făcut 
să-mi tulbure liniștea și ordinea publică 
din casă"...

(Declarație de martor in dosarul nr.
2 616/1976, Judecătoria sectorului 7)

„Nu recunosc învinuirea de acostare de 
persoane. Este adevărat că nu am altă 
ocupație, dar, în seara respectivă, l-am re
fuzat inițial pe tinărul care mi-a propus 
prietenie, pe motiv că nu-mi plăcea de el ; 
menționez însă că după ce a comandat o 
sticlă de vin și a desfăcut un pachet de 
țigări mi-a devenit chiar foarte simpatic 
și eram hotărită să mă logodesc cu el“.„ 

(Din declarația unei tinere din Rm. 
Sărat, condamnată la o lună închisoare 
contravențională pentru acostare de 
persoane)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

/
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GOSPODARII HARNICI

Rezultatele întrecerii patriotice pentru 
înfrumusețarea localităților

Comisia centrală pentru îndruma
rea întrecerii patriotice, formată din 
reprezentanți ai Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Consi
liului Național al Femeilor, Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport și ai Consiliului național al

Organizației pionierilor, pe baza ana
lizei efectuate privind rezultatele ob
ținute in anul 1975 în întrecerea pa
triotică pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a localităților, a hotărît 
să acorde, în conformitate cu preve
derile Hotărîrii Consiliului de Miniș
tri nr. 238/1969, următoarele premii și 
mențiuni municipiilor și orașelor 
fruntașe :

MUNICIPII CU POPULAȚIE PESTE 50 000 LOCUITORI
— PREMIUL I : 750 000 lei MUNICIPIULUI BUZĂU, județul Buzău ;
— PREMIUL II : 600 000 lei MUNICIPIULUI SUCEAVA, județul Suceava ;
— PREMIUL III : 450 000 lei MUNICIPIULUI TURDA, județul Cluj.

în afara municipiilor clasate pe 
primele trei locuri, au mai Obținut 
rezultate bune, clasîndu-se în ordine 
pe locurile următoare, și municipiile :

Iași, județul Iași, Tg. Mureș, județul 
Mureș, Drobeta-Tr. Severin, județul 
Mehedinți, Brăila, județul Brăila, -și 
Reșița, județul Caraș-Severin.

MUNICIPII CU POPULAȚIE SUB 50 000 LOCUITORI
— PREMIUL I : 500 000 lei MUNICIPIULUI LUGOJ, județul Timiș ;
— PREMIUL II : 350 000 lei MUNICIPIULUI TECUCI, județul Galați ;
— PREMIUL III : 300 000 lei MUNICIPIULUI ALBA IULIA, județul Alba.

în afara municipiilor clasate pe 
primele trei locuri, au mai obținut 
rezultate bune, clasîndu-se în ordine 
pe locurile următoare, și municipiile :

Petroșani, județul Hunedoara, Că
lărași, județul Ialomița, Focșani, 
județul Vrancea, și Dej, județul 
Cluj.

ORAȘLCU POPULAȚIE PESTE 10 000 LOCUITORI
— PREMIUL I: 450 000 lei ORAȘULUI VATRA DORNEI, județul Suceava;
— PREMIUL II : 330 000 lei ORAȘULUI CÎMPULUNG, județul Argeș ;
— PREMIUL III : 300 000 lei ORAȘULUI AGNITA, județul Sibiu ;
— PREMIUL IV : 240 000 lei ORAȘULUI MEDGIDIA, județul Constanța ;
— PREMIUL V : 200 000 lei ORAȘULUI BAIA SPRIE, județul Maramureș ;
— MENȚIUNEA I : 150 000 lei ORAȘULUI MOLDOVA NOUA, județul 

Caraș-Severin ;
— MENȚIUNEA II : 120 000 lei ORAȘULUI CALAFAT, județul Dolj ;
— MENȚIUNEA III : 100 000 lei ORAȘULUI DARABANI, județul Bo

toșani.

în afara orașelor premiate, au mai 
obținut rezultate bune, clasindu-se 
in ordine pe locurile următoare, și 
orașele : Gherla, județul Cluj ; Fe

tești, județul Ialomița, Vaslui, jude
țul Vaslui. Tg. Secuiesc, județul 
Covasna, și Videle, județul Te
leorman.

Comune fruntașe
Rezultatele întrecerii 

pentru realizarea 
sarcinilor economice, 

edilitare 
și social-culturale 

întrecerea pe țară între comune 
pentru realizarea sarcinilor econo
mice, edilitare și social-culturale, or
ganizată potrivit rezoluției adoptate 
cu prilejul Conferinței pe țară a se
cretarilor comitetelor comunale de 
partid și primarilor din comune, s-a 
desfășurat in anul 1975 în contextul 
muncii pline de avînt pentru îndepli
nirea planului cincinal înainte de 
termen și a avut un rol mobilizator 
in obținerea de noi succese în toate 
domeniile vieții economice și social- 
culturale din comune și sate.

Analizînd rezultatele obținute în 
această acțiune pe anul 1975, Comi
sia centrală pentru îndrumarea și 
coordonarea întrecerii între comune 
a hotărît acordarea următoarelor 
premii și mențiuni comunelor frun
tașe pe țară :

Premiul I : Salcia, județul Me
hedinți ; Grivița, județul Galați ; 
Drăgănești-Vlașca, județul Teleor
man ; Plenița, județul Dolj ; Gîrbovi, 
județul Ilfov ; Movileni, județul 
Iași ; Bucecea, județul Botoșani ; 
Lerești, județul Argeș ; Moldoveni, 
județul Neamț ; Miercurea Sibiului, 
județul Sibiu.

Premiul II : Căzănești. județul Ia
lomița ; Căpreni, județul Gorj ; Tu
dor Vladimirescu. județul Brăila ; 
Chitila, municipiul București : Șu
tești, județul Vîlcea ; Turia. județul 
Covasna ; Unirea, județul Hunedoa
ra : Groși, județul Maramureș ; 
Poarta Albă, județul Constanța; Mă
gurele, județul Prahova.

Premiul III : Izbiceni. județul Olt; 
Vințu de Jos, județul Alba; Săcueni, 
județul Bihor ; Foieni, județul Satu- 
Mare ; Biled, județul Timiș ; Dum
brăveni, județul Suceava ; Malu cu 
Flori, județul Dîmbovița ; Vulcan, 
județul Brașov ; Iablanița, județul 
Caraș-Severin ; Luncavița, județul 
Tulcea.

Mențiune : Berezeni, județul Vas
lui ; Străoane. județul Vrancea ; Șău- 
lia, județul Mureș ; Berești-Bistrlța, 
județul Bacău ; Smeeni, județul Bu
zău ; Horoatu Crasnei, județul Să
laj ; Lechința. județul Bistrița-Nă- 
săud ; Viișoara, județul Cluj ; Ira- 
toșu. județul Arad; Siculeni, județul 
Harghita.

întoarcerea de Ia Prat’d a delegației 
Partidului Comunist Român

Sîmbătă dimineața s-a întors de 
la Praga delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, care a participat la lucră
rile celui de-al XV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Din delegație au făcut parte 
Dumitru Turcuș, membru al Cole
giului Central de Partid, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Hara- 
lambie Alexa, secretar al Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R., Teodor 
Haș, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Răchitan. secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov a! P.C.R.

★

La plecarea din Praga, delegația a 
fost salutată de Milos Jakes, pre
ședintele Comisiei Centrale de Con
trol și Revizie a Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Vaclav Bezel, 
șef de secție la C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, de activiști de partid.

Plecarea la Manila a ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale

Sîmbătă dimineața a plecat spre 
Manila tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, care va 
participa la lucrările celei de-a Il-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-filipineze de coope
rare economică, tehnică și de co
merț.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Traian Dudaș, mi

nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Nicoiae M. Nicoiae și Ni
coiae Ion eseu, miniștri secretari de 
stat la M.C.E.C.E.I., Ion Florescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

A fost de față Raul Rabe, însăr- 
.cinat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Filipine la București.

(Agerpres)

Cronica zilei

Mesaj de răspuns la scrisoarea 
Comitetului Permanent al Adunării

Populare Supreme
Tovarășul Nicoiae Giosan, președin

tele Marii Adunări Naționale, a tri
mis tovarășului Hyan Cian Ob. pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
un mesaj de răspuns la scrisoarea Co
mitetului Permanent al Adunării 
Populare Supreme adresată parlamen-. 
telor și guvernelor diferitelor țări ale 
lumii in legătură cu situația încor
dată creată în Coreea. In scrisoarea 
de răspuns se arată că Partidul Co
munist Român, Guvernul Republicii 
Socialiste România, întregul popor 
român au sprijinit în mod constant 
cauza dreaptă a poporului coreean 
prieten pentru unificarea indepen
dentă și pașnică a patriei, pentru 
Împlinirea aspirațiilor sale naționale 
— prin eforturi proprii ale poporu
lui coreean, fără nici un amestec

a R.P.D. Coreene
din afară — inițiativele și propune
rile constructive ale Partidului Mun
cii din Coreea, ale Guvernului R.P.D. 
Coreene. în vederea înfăptuirii a- 
cestui deziderat.

Totodată, este reafirmată hotărîrea 
Marii Adunări Naționale, a Guvernu; 
lui Republicii Socialiste România și 
a întregului popor de a sprijini lup
ta dreaptă a poporului coreean pen
tru unificarea independentă și paș
nică a patriei.

★

Scrișoarea Comitetului permanent 
al Adunării Populare Supreme a Re
publicii Populare Democrate Coreene 
a fost discutată în cadrul unei șe
dințe a Comisiei pentru politică ex
ternă și cooperarea economică inter
națională a Marii Adunări Națio
nale.

Delegația R. P. Chineze — 
primită la C. N. Ș. T.

ORAȘE CU POPULAȚIE SUB 10 000 LOCUITORI
— PREMIUL I : 350 000 lei ORAȘULUI CRISTURU SECUIESC, județul 

Harghita ;
— PREMIUL II : 280 000 lei ORAȘULUI PANCIU, județul Vrancea ;
— PREMIUL III : 200 000 lei ORAȘULUI PREDEAL, județul Brașov ;
— PREMIUL IV ; 180 000 lei ORAȘULUI DR. PETRU GROZA, județul 

Bihor ;
— PREMIUL V : 150 000 lei ORAȘULUI HÎRLAU, județul Iași ;
— MENȚIUNEA I : 120 000 lei ORAȘULUI FIENI, județul Dîmbovița ;
— MENȚIUNEA II : 110 000 lei ORAȘULUI PÎNCOTA, județul Arad ;
— MENȚIUNEA III : 100 000 lei ORAȘULUI INTORSURA BUZĂULUI, 

județul Covasna ;
/ — MENȚIUNEA IV : 90 000 lei ORAȘULUI JIBOU, județul Sălaj ;

— MENȚIUNEA V : 80 000 lei ORAȘULUI VÎNJU MARE, județul Me
hedinți ;

— MENȚIUNEA VI : 70 000 lei ORAȘULUI NOVACI, județul Gorj.

în afara orașelor premiate, au mai 
obținut rezultate bune, clasîndu-se 
în ordine pe locurile următoare, și 
orașele : Govora, județul Vîlcea,;

Solea, judqțul Suceava, Deta, județul. 
Timiș, Băile Herculane, județul Ca
raș-Severin, și Dumbrăveni, județul , 
Sibiu.

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a încălzit 

ușor. Cerul a devenit variabil. Au că
zut ploi slabe locale, în cursul dimi
neții, in centrul și nordul Munteniei, 
centrul și sudul Transilvaniei. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 10 
grade la Cîmpulung Muscel și 20 
grade la Băilești. La București : Cerul 
a fost variabil și temporar a plouat. 
Vînt slab pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 aprilie. în țară : Vreme în în
călzire. Cerul va fi variabil. Se vor 
semnala averse izolate de ploaie în 
cursul după-amiezelor. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 și 12 grade, iar ma
ximele între 14 și 24 de grade. La 
București : Vreme in încălzire. Cerul 

:va fi, varjabil, favorabil ploii de- -scurtă 
durață,. l.a începutul .^ițerxălulyjil -.Vînt 
slab pînă ia moderat.

Președintele Mării Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicoiae Giosan, a primit un. 
mesaj de mulțumire din partea ma
reșalului Seimului Republicii Popu
lare Polone, Stanislaw Gucwa, pen
tru felicitările ce i-au fost adresate 
cu prilejul realegerii sale în această 
funcție.

★

„Magistralele socialismului" este 
un sugestiv generic atribuit expozi
ției republicane de artă plastică pro
fesionistă. deschisă, sîmbătă, la Ate
neul Român, o nouă manifestare in 
întîmpinarea Congresului educației 
politice și culturii socialiste și Con
gresului Uniunii Generale a Sindi
catelor. La organizarea expoziției 
și-au adus contribuția Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor. Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Uniunea 

'artiștilor plastici și Uniunea Tine
retului Comunist. Această retrospec
tivă a creațiilor plastice românești, 
realizate în ultimii ani și semnate de 
artiști de primă mărime, reunește 
circa 300 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică.

★

Colectivul Teatrului dramatic „So
fia" din Bulgaria și-a încheiat sim- 
bâtă seria spectacolelor in Capitală 
cu prezentarea, pe scena mică a Tea
trului Național, a piesei ..Sîmbătă 23" 
de Ștefan Țanev. Piesa a fost apre
ciată de public și critica de specia
litate ca una dintre cele mai Inte
resante creații care abordează tema 
luptei antifasciste. Autorul evocă, 
momentele dramatice- ale- răscoalei

antifasciste din Bulgaria, din sep
tembrie 1923, și înăbușirea ei singe- 
roasă. Spectacolul, pus in scenă de 
Nikolina Tomanova, director și con
ducător artistic al Teatrului „Sofia", 
reunind o aleasă distribuție, a fost 
premiat la cel de-al cincilea Festival 
al dramaturgiei și teatrului contem
poran bulgar din 1974.
, *

Pictorul sirian George Janoura 
expune o parte din lucrările sale la 
sediul Asociației artiștilor fotografi 
din Capitală.. La vernisaj au partici
pat reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Ministe
rului Afacerilor Externe. I.R.R.C.S., 
Asociației de prietenie româno-siria- 
nă, Ligii române de prietenie cu 
popoarele'din Asia și Africa, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Erau de față Walid Al-Moua}em, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București, membri ai ambasa
dei, alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Delegația Republicii Populare Chi
neze condusă de tovarășul Sun Siao- 
fun, președintele părții chineze in 
Comisia mixtă româno-chineză de 
colaborare tehnică șl științifică, a 
fost primită sîmbătă de tovarășul 
Ion Ursu, președintele Consiliului 
National pentru Știință și Tehnolo
gie.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Tn aceeași zi. delegația a părăsit 
Capitala plecînd spre patrie.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de Octavian Groza, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. președintele părții române in 
comisia mixtă.

Au fost de fată ambasadorul Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești, Li Tin-ciuan, și membri ai 
ambasadei.

Plenara Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie
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Cînd apele
(Urmare din pag. I)

începeau să se adune tv

por, acolo unde s-a tezaurizat acel 
„aur moral" al trecutului nostru. Este 
oglinda fidelă a modului in care ac
tivitatea omului din vatra strămo
șească a românilor și-a urmărit de-a 
lungul a peste două milenii țelurile 
sale, locul unde faptele istoriei se 
împletesc continuu, determinîndu-se 
reciproc ca urmare a acțiunii legilor 
obiective, imaginea însăși a progre
sului in conștiința libertății din spi
ritualitatea românească, sinteza eloc
ventă a felului prin care însăși is
toria noastră proprie, invățîndu-ne 
să ne înțelegem mai bine și să ne 
respectăm mai profund trecutul, ne 
ajută să ne determinăm cu o și mai 
mare autoexigență prezentul și să ne 
conturăm cu precizie viitorul...

Era vremea cind. apele începeau 
să se adune în aceeași matcă ; vre
mea cind experiența acumulată 
de-a lungul a peste două milenii de 
istorie, consemnată de documente 
și fapte de legendă ce nu au pu
tut fi acoperite de obrocul uitării, 
distila în ultima jumătate a ce
lui de-al XIX-lea veac expresia 
tăriei de cuget a unei națiuni anga
jate intr-un ireversibil proces nova
tor, caracteristic istoriei moderne a 
țării și marilor ei figuri de revolu
ționari. cărturari, iluminiști, raili- 
tanți pe tărîiji social, marxiști și so
cialiști, cei ce făureau unitatea din
tre idee și mișcare revoluționară, 
pregătind bazele primului partid po
litic al clasei muncitoare din Româ
nia.

Era vremea cînd, pe aceste pămîn- 
turi. trecuse ca un suflu profund 
înnoitor ideea de demnitate și fră
țietate de la 1848, vremea cînd „Hora 
Unirii" dăduse roată Principatelor 
Unite, vremea cînd ecourile Comu
nei se făcuseră auzite pînă la gurile 
Dunării, cînd abia se cîștigase, prin- 
tr-un greu război, independența de 
stat a țării și cînd, în sînul tinerei 
clase muncitoare românești, adăpate 
din setea ei de dreptate, din protes
tul față de umilința și inechitatea Ia 
care era supusă încă din ceasul ei 
de plămadă. începeau să prindă ră
dăcini ideile socialismului științific, 
care-și găseau ardenți propagatori 
în mase ; vremea cînd operele de 
căpetenie ale lui Marx și Engels 
erau traduse la noi cu o prompti
tudine cum în puține țări din lume 
își mai găsea egal ; vremea cînd se 
produceau începuturile organizării 
maselor muncitoare frustrate și ne
mulțumite, spre a se putea crea 
partidul politic revoluționar al pro
letariatului român : P.S.D.M.R.

Era anul 1893. An vestitor al unui 
nou curs în istoria țării, curs tot 
mai impetuos, care. 28 de ani mai 
tîrziu, în 1921, prin transformarea 
partidului socialist în partid comu
nist, avea să-și găsească fireasca-i 
matcă, pentru ca. la mai puțin de un 
sfert de veac de lupte, in august 
’44, și în anii de foc ai revoluției, 
1945—1946, să se poată produce defi
nitiv și ireversibil renașterea Româ
niei. Dar atunci, în anul acelui în
ceput. pe care comuniștii români în 
mod firesc și-l revendică drept anul 
de naștere al mișcării socialiste și 
comuniste din România, o lume nouă 
își făcea apariția pe-scena istoriei.

Exista în București, in binecunos
cuta Piața Amzei, celebra sală „Sotir", 
cîndva un punct cardinal în geogra
fia mișcării muncitorești și socialiste 
din România, locul unde s-au des
fășurat marile întruniri din deceniul 
al IX-lea al veacului trecut și unde 
s-a intensificat întrepătrunderea ele
mentului muncitoresc cu cel socia- 
list-intelectual în cadrul unor orga
nizații care căpătau un caracter pro
letar din ce în ce mai pronunțat. 
Aici, la 31 martie 1893, s-au deschis, 
într-o atmosferă de elan revoluțio
nar, lucrările Congresului de consti
tuire a P.S.D.M.R., act de covîrși- 
toare importanță, care, așa cum arată 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, „con
stituie un moment de însemnătate 
istorică in dezvoltarea luptelor so
ciale din țara noastră, în organizarea 
clasei muncitoare pe plan național, 
începutul afirmării sale in principa
lele probleme care frămintau viața 
social-politică a societății din acea 
vreme".

Da. s-a scris aici, in spațiul aus
ter și sobru din punctul în jurul 
căruia viața clocotește acum nă
valnic, o pagină de istorie. Docu
mentele iconografice păstrate în 
Muzeul de istorie a partidului re
dau generațiilor de azi ecoul luptei 
înaintașilor — ziare vechi, afișe re
voluționare, fotografii îngălbenite de 
titnp care povestesc patetic despre 
un timp al neuitării. Aici, îndeosebi 
sîmbătă seara, cînd sala era înțesată 
și sutele de muncitori socialiști care 
nu mai încăpeau sus rămîneau în 
curte să asculte cuvîntul oratorilor, 
vorbeau militanți ca Ion Nădejde, 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, V.G. 
Morțun. Anton Bacalbașa. Constan
tin Miile, Traian Demetrescu, Sofia 
Nădejde și alții.

Am transcris de pe o pagină aș
ternută de scrisul lui Gherea și păs
trată în muzeu o frază care mi s-a 
părut tulburătoare prin rezistenta 
in timp, prin valabilitatea și actua

litatea gindului ei : „Razămul sufle
tesc, sancțiun'ea morală a faptelor 
noastre, stimulul activității noastre 
etice nu trebue căutate in afară de 
noi... ci centrul de gravitate etic 
trebue strămutat din afară inlăun- 
trul omului, in conștiința noastră 
morală, in inseși faptele noastre...", 
Este ceea ce spunem și astăzi cînd 
toate strădaniile partidului se des
fășoară în direcția formării unui 
om nou, creator și beneficiar al ci
vilizației înaintate pe care o fău
rește România socialistă. ..Sancțiu
nea morală a faptelor noastre" și 
„conștiința noastră morală" au fost 
mereu, din adîncul istoriei și din cu
getul marilor oameni care au înfăp
tuit istoria acestei țări, bornele 
orientării lor revoluționare întru 
slujirea poporului. Atunci, în anii 
începuturilor, aceasta era etica mili
tantă.

Un veac de răscolitoare mutații în 
conștiința poporului avea să așeze ca 
pe niște pietre de granit la temelia 
edificiului socialist de mai tîrziu ju
decata mereu optimistă și gîndurile 
pline de lumină ale înaintașilor, ale 
conducătorilor mișcării muncitorești, 
revoluționare. Veneau dintr-un veac 
al cristalizării și creșterii conștiinței 
de sine a clasei muncitoare, al fil
trării a tot ceea ce a dat mai stră
lucitor gindirea progresistă româ
nească în epoca în care se făurea 
România modernă, pentru a exprima 
în marele dialog al omenirii munci
toare o voce proprie, un puternic 
mesaj de luptă de-aici. din locul 
unde patria a însemnat dintotdeauna 
vatra de baștină a poporului român 
și a celor ce sălășluiesc cu el pe 
același meleag, impărtășindu-și lao
laltă bucuriile și necazurile : veneau 
dintr-un timp și dintr-un loc apar- 
ținînd unui popor mîndru, neînge
nuncheat, cu năzuințele lui vitale și 
drepturile lui inalienabile la o viață 
liberă, demnă, eliberată de exploa
tare.

...Privesc din liniștea muzeului, jos, 
în stradă, la viața de azi a Capitalei 
noastre socialiste. Și simt ecourile 
năvalnicului nostru prezent chemate 
de vremurile de demult a căror me
morie s-a tezaurizat aici. Chemate la 
confruntarea din apropiatul ceas de 
sărbătoare a unei mari aniversări, 
pentru a-și primi încă o dată confir
marea fidelității și devotamentului 
fată de trecutul acestui neam care 
împlinește astăzi cele mai cuteză
toare năzuințe ale marilor săi înain
tași. idealurile luptei revoluționare, 
făurindu-și viitorul comunist înscris 
în Programul gloriosului conducător 
al poporului român — partidul.

DUMINICA, 18 APRILIE
PROGRAMUL I

De la C. E. C.
Casa de Economii și Conseni- 

națiuni face cunoscut că trage
rile la sorți pentru trimestrul I 
1976 ale libretelor de economii 
pentru cumpărarea de locuințe, 
libretelor de economii cu ciști- 
guri in materiale de construcții 
și libretelor de economii - peiv- 
trii turism i vor “avea loc Ta claia 
de 23 aprilie a.c.. ora 16.3(1. in 
sala Clubului finânte-bănci din 
str. Doamnei nr. 2. București.

Cei interesați Șînt invitați să 
participe la aceste trageri la 
sorți.

Listele oficiale cu libretele ie
șite ciștigătoare se vor publica 
in ziarele „Scinteia" din 25 apri
lie a.c. și ..România liberă" din 
26 aprilie a.c.

în ziua de 17 aprilie s-au desfă
șurat la Institutul de cercetări chi
mice — ICECHIM — București, lu
crările plenarei Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, care a 
dezbătut modul în care comuniștii, 
oamenii munciF din domeniul știin
ței și tehnologiei aplică în viață, în 
întreaga lor activitate, normele vie
ții și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste, Aprobate de 
către Congresul al XI-lea al Parti
dului.

Au participat cadre de conducere 
și specialiști din institutele centrale 
de cercetare și academiile de științe, 
din ministere și alte organe centra
le, organe locale de partid, unități 
de cercetare, proiectare, învățămînt 
și producție.

Acad. prof. Ion Ursu, președintele 
C.N.Ș.T., a prezentat o informare.

în încheierea dezbaterilor, la care 
au luat parte numeroși specialiști, 
plenara a adresat conducerii parti
dului și stalului, tovarășului îlțicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. o telegramă in care se spune, 
printre altele : „Plenara a subliniat 
făptui că societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată pe care o con
struim este vital interesată în inten
sificarea procesului de creație, a 
progresului științific și tehnic. în 
formarea de oameni de știință și 
cultură cu o înaltă tinută profesio
nală, politică și morală, cu un larg 
orizont ideologic și cultural, în creș

terea gradului de instruire științifică 
și culturală a întregului popor — 
domeniu in care intelectualitatea 
științifică și. tehnică poate și trebuie 
să aducă o contribuție importantă — 
în afirmarea cu putere a revoluției 
științifice și tehnologice, a valorilor 
cucerite de știință și cultură. Por
nind de la această convingere, ple
nara a analizat problemele creșterii 
conștiinței politice a lucrătorilor din 
cercetare și proiectare, evidențiind 
însemnătatea covîrșitoare a acestui 
proces în condițiile mobilizării de 
forte pe care o cere actualul cinci
nal.

Plenara Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, în numele 
celor peste 150 000 specialiști, din do
meniul cercetării științifice și dez
voltării tehnologice, iși exprimă ata
șamentul ferm față de politica inter
nă și externă a partidului nostru, 
față de programul său ideologic și 
șe angajează în fața partidului și 
poporului. In fața dumneavoastră, 
mult stimată. . și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, să facă totul pen
tru transformarea creației științifice 
și tehnice naționale într-o pîrghie 
hotăritoare de dezvoltare și propăși
re a națiunii noastre socialiste, să 
militeze cu pasiune, abnegație și răs
pundere pentru înfăptuirea hotăriri- 
lor Congresului al XI-lea al parti
dului nostru, a indicațiilor dumnea
voastră".

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot Înainte !
9.35 Film serial pentru copii : Dak- 

lari.
10,00 Viața satului.
11.15 Campionatele Internaționale de 

gimnastică ale României. Trans
misiune directă de la Bacău.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16.10 Magazin sportiv.
16,55 Cel mai bun continuă !
17.50 Film serial: „Pinocchio". Episo

dul IV. J
18.45 Omul de lingă tine.
19,05 Micul ecran pentru cei mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 Prima ediție a Festivalului clnte- 

eului muncitoresc revoluționar șl 
patriotic (gala laureaților).

21.15 Film artistic : „Stare de urgență". 
O producție a Televiziunii polo
neze. Premieră pe țară.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

10,00 Matineu simfonic.
, 11,20 Premiere noi și... de mult uitate. 

Desene animate.
20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 „Pilduitorul suflet al vremurilor 

așteptate".
20.50 Ora melomanului.
21.45 Film serial : Kojak : Episodul 

„Implicații neașteptate".

LUNI, 19 APRILIE

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară.
19,00 Familia.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Colocvii contemporane.
20.30 Armonii de primăvară.
20,50 Avanpremieră.
21,00 Emisiune pentru tineret.
21.20 Roman-foileton : „Forsyte Saga".
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

17,00 Telex.
17,05 în pregătirea Congresului edu

cației politice și culturii socialis
te. Timp comunist, cîntec înaripat 
— emisiune muzical-Iiterară,

17.20 Film artistic : „Vara în nordul 
sălbatic". Producție a studiourilor 
suedeze. Premieră TV.

18,40 Cîntec și dans.
19,00 Inscripții pe celuloid.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil: Daktari.
20,25 Biblioteca pentru toți.
21.10 Telex.
21.15 Echipele de control obștesc In ac

țiune.
21.35 Muzică ușoară
21,45 Ce știm »i ce nu știm despre...
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GIMNASTICĂ

Campionatele internaționale ale României
Cea de-a doua zi a Campionatelor 

internaționale de gimnastică ale 
României, care se desfășoară in sala 
sporturilor din Bacău, a fost rezer
vată exercitiilor liber alese. Și de 
data aceasta, cei care au dominat în
trecerea au fost gimnastele și gim- 
naștii din loturile noastre reprezen
tative. Dan Grecu, Nicoiae Oprescu, 
Mihai Borș și Anca Grigoraș au fost 
aplaudați la scenă deschisă. Dintre 
oaspeți au lăSat o bună impresie 
campioana Belgiei, De Keukelein 
Joeza, vicecampionul Poloniei, Ma
rian Pieczka, sovieticii Valeri Loșcin 
și Irina Zaițeva, precum și canadia
na Lynn Jones.

Despre nivelul tehnic și condițiile 
organizatorice în care s-a desfășurat 
cea de-a 19-a ediție a campionatelor 
internaționale din acest an. tovară
șul Nicoiae Vieru, secretar general

Echipe românești —
în meciul disputat la Albi in ca

drul semifinalelor campionatului eu
ropean de rugbi pentru juniori 
(Cupa F.I.R.A.), selecționata Româ
niei a învins cu 9—7 (3—0) formația 
Spaniei. Echipa României s-a califi
cat în finala competiției, urmînd să 
întîlnească astăzi în orașul Albi 
echipa Franței.

Campionatele de sărituri în apa
La bazinul „23 August" din Capi

tală s-au încheiat ieri campionatele 
republicane de sărituri in apă. în 
proba masculină de „platformă", pe 
primul loc s-a clasat Alexandru Ba- 
giu (Crișul Oradea), urmat de Ion 
Ganea (C.S.M. Sibiu) și Caius Ma
tias (Școala sportivă Sibiu). La 
trambulină fete, titlul de campioană 
a revenit sportivei bucureștene 
Georgiana Săcăleanu (Clubul sportiv 
școlar), secundată de Ruxandra Ho- 
ciotă (Școala sportivă Sibiu).

al federației române de specialitate, 
ne-a declarat : ..Ținmd seama de ti
nerețea participanților. campionatele 
s-au desfășurat la un nivel tehnic 
destul de ridicat. Pentru acei spor
tivi români din loturile olim
pice, întrecerile au constituit o veri
ficare utilă, ce va fi continuată cu 
ocazia apropiatelor campionate na
ționale, programate la București.

După două zile de competiție, în 
fruntea clasamentelor la individual 
compus s-au situat Dan Grecu și 
respectiv Anca Grigoraș.

Astăzi, în cea de-a treia zi a cam
pionatelor, au loc finalele pe apara
te. întrecerea se va încheia cu o 
demonstrație de gimnastică, execu
tată de sportivele de la cluburile și 
școlile din județul Bacău. (Gheorghe 
Baltă — corespondentul „Scînteii").

A

In cîteva rînduri
ATLETISM

Cu prilejul concursului internațio
nal de atletism desfășurat simbătă 
la Atena, sportiva româncă Natalia 
Andrei-Mărășescu a stabilit un nou 
record mondial in proba de 2 000 m, 
cu timpul de 5’43”94/100. Vechiul re
cord era de 5’48”O8/10o și aparținea 
atletei norvegiene Greta Andersen.

★

Simbătă. pe stadionul Republicii 
din Capitală, în cadrul campionatu
lui municipal de primăvară la atle
tism, Argentina Menis a ciștigat pro
ba de aruncare a discului cu 65,22 m, 
cea mai bună performanță mondială 
a anului, iar Virginia Ioan s-a cla
sat prima la săritura în înălțime, cu 
1,87 m.

finaliste în competiții internaționale
Selecționatele masculine (tineret) 

de handbal ale României și Spaniei 
iși vor disputa astăzi, la Nisa, finala 
competiției „Cupa țărilor latine". în 
ultimul meci al preliminariilor, 
echipa României a învins cu 28—7 
(14—3) selecționata Italiei.

Azi la fotbal
Campionatul categoriei A de 

fotbal se reia astăzi, cu jocurile 
etapei a 23-a. în Capitală, pe sta
dioane diferite, cu începere de la 
ora 16,30, vor avea loc următoarele 
partide : Dinamo — F.C. Constanta 
(stadion Dinamo) și Steaua — Uni
versitatea Cluj-Napoca (stadion 
Steaua). Iată jocurile programate în 
tară : F.C.M. Reșița — F.C. Argeș ; 
S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș ; 
U.T. Arad — F.C. Olimpia : F.C. 
Bihor — Rapid ; C.F.R. Cluj-Napoca 
— Jiul ; Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova ; Politehnica 
Iași — Sportul studențesc.

HOCHEI
KATOWICE 17 (Agerpres). — La 

Katowice, în Campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa A), 
echipa Suediei a învins cu scorul de 
8—2 (4—1, 2—1. 2—0) formația R. D. 
Germane. Echipele Finlandei și Po
loniei au terminat la egalitate : 3—3.

CICLISM
Competiția cicliști „Cupa Olimpia" 

a continuat ieri cu etapa a 2-a, des
fășurată pe șoseaua București — A- 
lexandria (140 km). Victoria a reve
nit lui V. Imbuzan (Voința Bucu
rești), cronometrat cu timpul de 
3h 28’03” (medie orară 40,350 km).

ȘAH
După desfășurarea a 10 runde, 

pe primul loc în ' turneul inter
național de șah de la Las Pal
mas se află Gheller (U.R.S.S.) și 
Larsen (Danemarca), cu cite 7 punc
te. Urmează Portisch (Ungaria) și 
Byrne (S.U.A.) fiecare cu 6 puncte, 
Gheorghiu (România), Sigurjonsson 
(Islanda) și Rogoff (S.U.A.), cu cite 
5.5 puncte etc. în runda a 10-a( 
Gheorghiu a remizat cu Byrne.

• AGENDĂ IEȘEANĂ. „Zilele 
culturii" prilejuiesc, la Pașcani, 
organizarea unei bogate activi
tăți politice și educative de 
masă : acțiuni de popularizare și 
studiere a ideilor Congresului al 
XI-lea al partidului, aprofun
darea unor hotărîri, legi și acte 
normative. „Educația juridică — 
componentă a activității sindica
telor ieșene" este manifestarea, 
ajunsă la a patra ediție, organi
zată la Iași, pentru popularizarea 
legislației muncii. „Săptămîna 
culturală a comunei", desfășu
rată la Voinești, a cuprins ac
țiuni politice și cultural-educa
tive la care au participat : o 

brigadă științifică, actori ai tea
trului de copii și tineret, orches
tra „Doina Moldovei", corul 
..Pastorala", grupul folk studen
țesc „Estudiantina". • „SPRE 
GLORIA PATRIEI SOCIALIS
TE" este emblema sub care s-a 
desfășurat etapa județeană a 
festivalului național al forma
țiilor artistice de amatori, la 
Singeorz-Băi, Salva. Reteag și 
Șintereag (Bistrița-Năsăud). Au 
participat peste 80 de formații 
artistice. • CENACLUL DIN 
BUZĂU al U.A.P. a deschis ex
poziții de pictură, sculptură și 
grafică în comuna Pătîrlagele și 
la clubul schelei Berea. • A

GENDĂ TELEORMAN EAN A. 
La casele de cultură din Ale
xandrii, Turnu-Măgurele, Ro
șiori de Vede, Videle și 
Zimnicea au avut loc sim
pozioane privind politica Par
tidului Comunist Român și 
realizările poporului nostru in 
anii socialismului. Două brigăzi 
științifice s-au deplasat în co
munele Nanov și Mîrzănești. 
In întreprinderile industriale : 
dezbateri privind îmbunătățirea 
continuă a calității produselor. 
La Turnu-Măgurele : expunerea: 
„De Ia primul stat geto-dac în
temeiat de Burebista la cuce
rirea independentei de stat a

României". • APROAPE 50 DE 
PELICULE proprii au fost pre
zentate de cineamatori din 11 
centre universitare în cadrul în
trecerii cinecluburilor studențești, 
organizată la Timișoara. Tot aici: 
o expoziție de fotografii (peste 
200 de lucrări) ale studenților. 
• „TEATRUL ȘI PUBLICUL" 
se intitulează dezbaterea organi
zată recent la Teatrul „Victor 
Ion Popa" din Bîrlad. A urmat 

recitalul de lirică populară al 
artistei emerite Irina Răchițeanu- 
Șirianu. • AGENDA BRAILEA- 
NĂ. Muzeul Brăilei și Spitalul 
județean au organizat expoziția 
de artă grafică „Coordonate ale 
României contemporane". Expun 
Gheorghe Naum, Emilia Dumi
trescu, Marcel Chirnoagă, Iosif 
Matiaș, Eva Cerbu, Stelian Pan- 
țu și alții. Pentru muncitorii, in
ginerii și tehnicienii care ieșeau 

din schimbul I de producție, la 
secția arta lemnului (I.J.I.L.) au 
prezentat programe artistice bri
găzile de agitație ale sindicatelor 
din Șantierul naval, I.C.M.J., 
NAVROM și Industria cărnii. In 
colaborare cu Televizunea ro
mână, la Brăila a fost organi
zată dezbaterea televizată, cu 
public, pe tema „Adevărații fă
cători de minuni". • REDACȚIA 
REVISTEI „ANALE DE ISTO
RIE" și INSTITUTUL DE STU
DII SOCIALE ȘI POLITICE DE 
PE LINGĂ C.C. AL P.C.R. au 
organizat, la Drobeta Turnu-Se- 
verin, o consfătuire cu cititorii 
din județul Mehedinți. • AGEN

DA ARGEȘEANĂ. „Creația 
populară argeșeană in contextul 
culturii românești" este tema 
unei sesiuni științifice desfășu
rate la Palatul culturii din Pi
tești. în comunele Poenari, Ce- 
pai, Cuca și Liunele, sătenii au 
dialogat cu brigăzile științifice, 
la căminele culturale. La Casa 
de cultură din Cîmpulung, 
în cadrul unei șezători, ansam
blul „Briulețul" a prezentat un 
spectacol. La Galeriile de artă 
„Metopa" s-a deschis expoziția 
pictorului Zamfir Dumitrescu. 
• AGENDA HUNEDOREANĂ. 
La Deva a avut loc o trecere in 

revistă a brigăzilor artistice de 
agitație. S-au afirmat în mod 
deosebit formații de la Exploa
tarea minieră — Deva, casa mu
nicipală de cultură și Șantierul 
fabricii de ciment și var din 
Chișcădaga. La Muzeul mineri
tului din Petroșani stirnește viu 
interes expoziția „Ceramica de 
Hurez" a binecunoscutului artist 
olar Victor Vicșoreanu din Ho
rezu (Vîlcea). • LA FOCȘANI, 
O reușită suită de manifestări 
cultural-educative : „Focșani — 
în pas cu țara".

Corespondenții „Scînteil"
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Evenimentele din Liban 01 Independența națională, democrația
• Președintele Frangieh a semnat amendamentul constituțional pentru 
alegerea unui nou șef al statului • Reducerea Intensității luptelor la Beirut

O MANIFESTARE TRADIȚIONALĂ

BEIRUT 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Sulșiman Frangieh a sem
nat. simbătă, amendamentul consti
tuțional adoptat, cu o săptămînă 
înainte) de Camera Deputaților în 
vederea alegerii înainte de termen a 
unui nou șef al statului libanez. Prin 
semnarea' actului de către Frangieh, 
amendamentul a căpătat definitiv 
putere de lege, făcînd posibilă de
misia sa, cerută de gruparea progre
sistă al cărei lider este Kamal Jum- 
blatt, conducătorul Partidului Socia
list Progresist. Următorul punct de 
soluționat, de succesul căruia va de
pinde poate în mod decisiv evoluția 
crizei libaneze, este întrunirea con
sensului tuturor părților implicate a-

cu

supra alegerii unui nou președinte 
al Libanului.

Hotărîrea lui Suleiman Frangieh 
intervine după anunțarea unui nou 
acord privind încetarea ostilităților 
și reinstituirea Comisiei militare su
perioare libanezo-palestineano-sirie- 
ne pentru restabilirea securității și 
ordinii în Liban.

în acest context, la Beirut se con
stată o oarecare reducere a intensi
tății luptelor. Simbătă după-amiază 
a încetat tirul de arme grele, dar 
au continuat schimburile sporadice 
de focuri cu arme ușoare), străzile 
orașului rămînînd mai departe sub 
stăpînirea elementelor înarmate.

și socialismul sint inseparabile"
Secretarul general al P.P.R.L. 

despre sarcinile actuale ale revoluției laoțiene

Declarații în favoarea reglementării prin tratative 
a diferendelor dintre Grecia și Turcia

VIENTIANE 17 (Agerpres). — 
„Lupta poporului laoțian pentru li
bertatea și independența patriei sale 
a fost încununată de succes. Această 
victorie, deschide o nouă eră în is
toria țării" — a declarat, recent Kay- 
sone Phomvihane, secretar general 
al Partidului Popular Revoluționar 
din Laos, primul ministru al guver
nului R.P.D. Laos. In prezent — a 
subliniat Kaysone Phomvihane — 
poporul a devenit eu adevărat stăpîn 
în țara sa. preluîndu-și soarta în 
propriile mîini și pășește cu hotă- 
rîre pe calea păcii, independenței, 
democrației, unității, a propășirii și 
progresului social. „Victoria poporu
lui laoțian — a afirmat Phomvihane 
— confirmă adevărul că în epoca

de-noastră independența națională, 
mocrația și socialismul sint legate 
inseparabil între ele. De aceea, după 
înfăptuirea transformărilor național- 
democratice și instaurarea noii orîn- 
duiri, următorul pas firesc al revo
luției laoțiene va fi trecerea la edi
ficarea socialismului".

Agenția Khaosan Pathet Lao a 
subliniat, într-un comentariu; că sar
cinile strategice ale revoluției laoție
ne. în această perioadă sînt înche
ierea revoluției național-democratice, 
pășirea pe calea revoluției socialiste, 
edificarea socialismului, asigurarea 
unei vieți fericite poporului laoțian, 
tuturor grupărilor etnice care trăiesc 
în Laos.

17 (Agerpres). — în ca- 
cuvîntări rostite sîmbătă 

al 
Constantin Karamanlis, a 

.Propun Turciei o curmare a

ATENA 
drul unei 
în Parlament, primul ministrul 
Greciei, ~ 
spus : 
cursei înarmărilor, acestea impiedi- 
cind dezvoltarea economică și pros
peritatea celor două popoare, precum 
și semnarea unui pact de neagresiu
ne, astfel încît ambele țări să-și 
poată reglementa diferendele prin 
procedee pașnice".

Referindu-se la recentul acord gre- 
co-american. primul ministru grec a 
relevat că el stipulează, între altele, 
închiderea a trei baze americane din 
zona Atenei — de pe aeroportul din 
Atena (Hellenikon) și, respectiv, de 
la Elevsis și Varymbopi. Celelalte 
trei, care vor fi menținute, a preci
zat el, vor fi plasate sub controlul 
național și vor fi folosite și pentru 
cerințele defensive ale Greciei. Răs- 
punzînd la protestele opoziției, dare 
a menționat că acordul greco-ameri- 
can favorizează adoptarea de către 
Congresul S.U.A. a unui acord simi-

Iar cu Turcia. Karamanlis a decla
rat : „Nu vom avea obiecții dacă 
Congresul va respinge ambele acor
duri, întrucît aceasta va restaura e- 
chilibrul de forțe anterior din Marea 
Egee".

ANKARA 17 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Milliyet", 
ministrul de externe al Turciei, Ih- 
san Sabri Caglayangil, s-a pronunțat 
pentru soluționarea pe calea tratati
velor a diferendelor existente între 
tara sa și Grecia. Referindu-se Ia 
spațiul aerian al Mării Egee, Ihsan 
Sabri Caglayangil a precizat că Tur
cia va continua să depună eforturi 
constructive vizînd o rezolvare rapi
dă a aspectelor acestei probleme. In 
ceea ce privește platoul continental 
al Mării Egee, guvernul turc conti
nuă să mențină contactele cu Grecia 
în vederea reluării negocierilor după 
încheierea lucrărilor actualei sesiuni 
de la New York a Conferinței asu
pra dreptului mării.

In preajma alegerilor 

pentru Adunarea 

Națională a Vietnamului

Ședința C. C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

„SUBOTNICUL COMUNIST"
în fiecare 

preajma 
nașterii 
Lenin, 
vietici participă la cu
noscutele „subotnice". 
„Marea inițiativă", 
cum a denumit Lenin 
gestul feroviarilor mos- 
coviți, care au dăruit 
o zi de muncă puterii 
sovietice ce abia 
firipa, a devenit 
loroasă tradiție, 
cum relatează 
sovietică, ,, 
de anul acesta, re
flectă preocupările oa
menilor muncii de- 

• curgînd din sarcinile 
trasate de Congresul 
al XXV-lea al P.C.U.S. 
„Majoritatea 
rilor și 
muncă, 
tia», au 
țină în 
mai înaltă productivi
tate a muncii, să dea 
produse de cea

Dt PRETUTINDENI

reunificat

an, în 
aniversării 

lui V. I. 
oamenii so-

se in- 
o va- 
După 
presa 

„subotnic"-ul 
acesta.

lucrăto- 
colectivelor de 
scrie «Izves- 
hotărît să ob- 
această zi cea

mai

calitate, să facă 
incit ziua aceas- 
devină un etalon 
care să se apre- 
celelalte zile de

bună 
astfel 
ta să 
după 
cieze
muncă ale primului an 
din cel de-al zecelea 
cincinal".

încă din zorii zilei de 
sîmbătă, posturile de 
radio și televiziune au 
început să transmită 
date despre desfășura
rea „subotnic“-ului, la 
care se apreciază că 
au luat parte anul a- 
cesta peste 150 milioa
ne de oameni. Uzina 
„Comsomolul leninist" 
a produs 640 automo
bile. lucrînd pe baza 
energiei economisite 
(circa 3 milioane de 
kWh) ; silvicultorii 
din Republica Autono
mă Mari au plantat 
100 milioane de puteți 
de brazi ; cel mai 
virstnic cetățean al 
Azerbaidjanului, Med-

im- 
a 

de

jid Agaev, care a 
plinit 140 de ani, 
deschis campania 
sădire a merilor, plan- 
tînd in colhozul natal 
50 de puieți ; construc
torii celei mai mari 
mine de cărbune din 
nord-estul sovietic, cea 
de la Neriungrin (la- 
kuția) au obținut cea 
mai mare productivi
tate a muncii ; uzina 
„Sibelektromotor" din 
Omsk, a produs o mie 
de motoare pentru la
minoare și macarale 
grele...

Posturile de radio și 
televiziune au continu
at întreaga zi să trans
mită date ■ ț 
semnificative 
desfășurarea 
tradiționale 
țări.

și imagini
• despre 

acestei 
manifes-

Laurențiu DU ȚA
Moscova

cipru In legătură cu
NICOSIA 17 (Agerpres). — Reunit 

în sesiune de urgență sub președin
ția șefului statului cipriot, arhiepis
copul Makarios, Consiliul Național 
— organism consultativ alcătuit din 
liderii tuturor partidelor politice ci
priote grece — a respins contrapro
punerile prezentate de partea ciprio
tă turcă în legătură cu reglementarea 
problemei insulei. Remise prin in
termediul reprezentantului special în 
Cipru al secretarului general al 
O.N.U., Perez de Cuellar, propune-

convorbirile intercomunitare
rile respective reprezintă un răspuns 
la cele avansate cu zece zile în urmă 
de către partea cipriotă greacă, în 
baza hotăririi adoptate la cea de-a 
cincea rundă a convorbirilor de pace 
intercomunitare, desfășurate în fe
bruarie la Viena. în declarația dată 
publicității la Încheierea reuniunii se 
apreciază că contrapropunerile părții 
cipriote turce sînt „inacceptabile", 
întrucît ele nu conțin „nici o referire 
concretă cu privire la aspectul teri
torial al problemei1'.

întîlnire electorală la Saigon
SAIGON 17 (Agerpres). — La Sai

gon a avut loc o întîlnire cu alegă
torii a candidaților din acest oraș în 
alegerile generale pentru Adunarea 
Națională comună a Vietnamului re
unificat. La întîlnire au luat parte 
Nguyen Huu Tho. președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud. 
președintele Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud, 
Huynh Tan Phat, președintele G.R.P. 
al R.V.S., Trinh Dinh Thao, preșe
dintele C.C. al Alianței forțelor na
ționale, democratice și pașnice din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui Consultativ al G.R.P. al R.V.S., 
precum și alți candidați.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Nguyen Huu Tho a evidențiat carac
terul popular al-actualei administra
ții sud-vietnameze, care reprezintă 
interesele marii majorități a popu
lației.

BELGRAD 17 — Corespondentul 
Agerpres transmite : la Belgrad a a- 
vut loc cea de-a treia ședință a C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. După aprobarea dării de seamă 
privind activitatea Prezidiului între 
ședințele a doua și a treia ale Co
mitetului Central a fost audiată o 
expunere in legătură cu sarcinile po
litice și ideologice ce revin U.C.I., ca 
forță politică conducătoare, în cadrul 
pregătirilor în vederea adoptării legii 
cu privire la munca asociată, al cărei 
proiect a fost dat publicității, spre 
a fi supus dezbaterii publice. în urma 
discuțiilor, Comitetul Central a adop
tat concluziile în legătură cu sarci
nile U.C.I., în organizarea și desfă
șurarea activității în vederea adop
tării legii cu privire la munca aso
ciată, ce constituie o traducere în 
viață a hotărîrilor Congresului al X- 
lea al U.C.I. și a prevederilor noii 
Constituții iugoslave.

Raportul O.M.S. subliniază

GENEVA 17 (Agerpres). — înche
ierea cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa 
deschide noi posibilități pentru am
plificarea contactelor în domeniul 
ocrotirii sănătății în interesul tutu
ror statelor din Europa și din alte 
regiuni ale lumii — se arată în ra
portul directorului general al Orga
nizației Mondiale a Sănătății, Half- 
dan Mahler, cu privire la activitatea

O.M.S. în 1975, dat publicității la 
Geneva. Evidențiindu-se importanța 
cooperării internaționale pe scară 
largă în ce privește ocrotirea sănă
tății, se subliniază rolul O.M.S. in 
sprijinul eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare în domeniul medicinii. 
Se exprimă, totodată, satisfacția în 
legătură cu succesele înregistrate în 
eradicarea variolei și în combaterea 
malariei.

/

I

Necesitatea unei
noi ordini economice 

internaționale 
evocată de primul ministru 

jamaican
KINGSTON 17 (Agerpres). — în- 

.tr-un discurs pronunțat la Kingston, 
premierul Michael Manley a evident 
țiat necesitatea stringentă a instău- 
răriiimrtei noi ordini'bdonomicel in1" 
ternaționale. echitabile și juste. El a 
arătat in acest context că este ne
voie de o reașezare a prețurilor la 
materiile prime, în concordanță cu 
prețurile stabilite pentru achiziționa
rea de tehnologie și de produse fi
nite.

In altă ordine de idei, premierul 
Michael Manley a menționat că Ja
maica se situează alături de țările 
care luptă pentru promovarea unor 
relații noi între state.

EVOLUȚIA CRIZEI PO11TICO-ECONOMICE DIN ITALIA
în comentariile presei se arată : „Situația reclamă soluții 
de urgență" ; „Propunerea P.D.C. este reticentă și ambiguă" ; 
„Comuniștii se pronunță pentru un acord intre partidele 

democratice"
ROMA 17 (Agerpres). — Presa ita

liană de simbătă consacră ample 
spații evoluției crizei politice și so- : 
ciale a țării. ....

Organul Iț.C.I. „LTNITA",. țațfi,,,,. 
iși intitulează articolul „A trecut 
timpul 1 manevrelor", evocă nOcesItâ-'1 ‘ 
tea urgentării întîlnirilor dintre par
tidele democratice consacrate exami
nării programului economic sugerat 
de democrația creștină. Publicmd 
rezoluția adoptată vineri în cadrul 
reuniunii comune a Secretariatului 
și Direcțiunii P.C.I. — care apreciază 
inițiativa P.D.C. drept tardivă, reti
centă și ambiguă — totodată „l’Unită" 
reafirmă „voința comuniștilor de a ’ 
ajunge la un acord cu forțele consti
tuționale".

La rîndul său. cotidianul partidu
lui socialist „AVANTI" subliniază că 
actuala „situație economică gravă a 
Italiei reclamă soluții de urgență", 
în continuare, ziarul arată că'1 „so
cialiștii, .au .insistat și insistănasu-" 
pra necesității de a se 
punct de vedere politic 
terii" ; propunerii însă 
răspuns negativ din partea democra
ției creștine, atitudine greu de justi
ficat de aceasta".

In sfîrșit. cotidianul democrat- 
creștin „IL POPOLO", după ce res
pinge ideea organizării de alegeri 
generale anticipate, ajunge la con
cluzia că „dezagregarea cadrului po
litic pune într-o situație fragilă gu
vernul democrat-creștin".

lârgi 'din 
baza pu- 

„i s-a dat

PE CONTINENTUL LATINO-AMERICAN:

Avansează procesul de recuperare

a bogățiilor naționale
Evoluțiile care au loc, in ultimii ani, pe continentul latino-ameri

can atestă, cu puterea de necontestat a faptelor, că popoarele acestui 
continent trec print,r-un puternic proces de redeșteptare națională. 
Forțe sociale din cele mai lărgi resping cu hotărîre vechile relații care 
au dăinuit multă vreme în această parte a lumii — relații de inechitate, 
de dominație și subordonare a unor țări și popoare de către marile 
monopoluri, care socoteau regiunea drept propriul lor hinterland sau 
„ograda lor dosnică". Națiunile continentului iși afirmă tot mai puternic 
voința de a fi singure stăpîne pe bogățiile naționale și a le valorifica 
in interesul propriei dezvoltări, se pronunță pentru instaurarea unor 
raporturi interstatale noi, bazate pe deplina egalitate în drepturi și a- 
vantajul reciproc. Semnificative pentru aceste evoluții și tendințe pro
gresiste, parte integrantă a marelui proces istoric de făurire a unei noi 
ordini politice și economice mondiale, a mutațiilor profunde intervenite 
pe arena mondială in favoarea păcii, democrației și progresului — sînt 
un șir de evenimente 
mericane.

petrecute recent pe diferite meridiane latino-a-

Peru a 
reușind

La începutul acestui an, 
obținut un important succes, 
să neutralizeze manevrele unor so
cietăți monopoliste străine care cân
taseră să impiedice vînzarea, pe pie
țele externe tradiționale, a minereu
lui de fier de la mina „Marcona", 
naționalizată în 1975. Neutralizarea 
boicotului monopolist s-a realizat 
prin găsirea de noi debușeuri, cercu
rile economice și politice peruane 
relevînd cu satisfacție, de pildă, a- 
chiziționarea unor cantități de mi
nereu de către România' — act care 
se înscrie ca o nouă expresie a soli
darității și sprijinului țării noastre 
față de celelalte state în curs de 
dezvoltare.

Aceste evoluții peruane, alături 
de atîtea alte exemple similare, a- 
rată cit de deșarte sint încercările 
de a împiedica procesul de extin
dere și consolidare a suveranității 
naționale asupra resurselor naturale, 
ca și a ramurilor economice de bază, 
proces ce se desfășoară tot mai in
tens în țările situate la sud de Rio 
Grande. Consemnăm în cele ce ur
mează doar citeva din măsurile re
cente adoptate in această direcție 
in diferite state latino-americane.

Astfel, guvernul Republicii Pa
nama a preluat peste 42 000 ha de 
plantații cu banane deținute înainte 
de trustul „United Brands" (fostul 
„United Fruit"). stabilindu-se, tot
odată. că activitățile firmei in cauză 
— admise pe suprafețe limitate — 
se vor desfășura pe bază de contract, 
sub control guvernamental. între 
altele, firma va fi obligată să pre
zinte autorităților naționale planurile 
de producție și de export, ca și pro
gramele anuale de investiții.

O altă țară de pe continent unde 
extinderea controlului național a-

în sectoare importante. este 
La mijlocul lunii ianuarie, 
guyanez a anunțat că va

H

agențiile de presă
Au luat sfîrșit, la Varșo

via, convorbirile dintre Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, și Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria. Au fost 
discutate probleme ale relațiilor din
tre cele două țări, precum și aspecte 
de interes comun ale situației inter
naționale.

pentru convorbiri cu oficialitățile 
tanzaniene și cu membri ai Comite
tului eliberării al Organizației Uni
tății Africane asupra situației din te
ritoriile din Africa australă, unde se 
află la putere regimuri minoritare 
rasiste. Membrii delegației au vizi
tat anterior Zambia și Angola.

transmit
Un nou incendiu - 81 trei- 

lea în ultimele 10 zile — s-a declan
șat. vineri seara, la uzinele FIAT din 
Torino. Incendiul, izbucnit în secto
rul lubrifianților, a fost localizat.

Precizare. Franta nu va mai 
efectua de acum înainte nici o expe
riență nucleară în atmosferă în zona 
Pacificului, viitoarele sale experien
țe nucleare urmînd a fi produse în 
subteran. Această precizare a fost 
făcută de președintele Franței. Va
lery GiScard d’Estaing, cu prilejul 
unei întrevederi la Palatul Elysee, cu 
primul ministru al Noii Zeelande. 
Robert DavickMuldoon, aflat într-o vi
zită oficială.

In localitatea Ramallah 
din Cisiordania3 3VUt loc> sîm_ 
bată, o demonstrație a 
palestinene. Autoritățile 
israeliene au intervenit 
demonstranților, făcînd 
arme. Cîteva persoane au
La Ramallah au fost introduse res
tricții de circulație.

populației 
polițienești 
împotriva 

uz și de 
fost rănite.

Ar.

Explozia unei bombe Sn- 
tr-un magazin din cartierul catolic al 
orașului nord-irlandez Belfast a pro
vocat moartea a trei persoane. Nu
mărul total al victimelor de la de
clanșarea, în urmă cu peste șase ani, 
a incidentelor din 
ciat în prezent la 
1 116 civili.

Ulster este apre- 
1 500, dintre care

Comunicatul comun in- 
diano-iugoslav d3t publicității 
la încheierea vizitei, 
Milos Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, salută dezvoltarea 
favorabilă, a cooperării bilaterale și 
subliniază 
programe concrete vizînd edificarea 
unei noi 
ționale.

la Delhi, a lui

necesitatea elaborării de

ordini economice interna-

Filipinele au recunoscut ofi
cial Republica Populară Angola, s-a 
anunțat la Manilla.

Aflat în Grecia, vicepreședin
tele Comisiei C.E.E.. Wilhelm Hafer- 
kamp. a avut o întrevedere cu mi
nistrul grec al coordonării și planu- ' 
lui. Panayotis Papaligouras. fiind a- 
bordată problema aderării Greciei la 
Piața comună.

Baza aeriană a S.U.A. de 
la Utapao, 13 sud de C3Pita13 
Tailandei. Bangkok, își va înceta 
activitatea pînă la 20 iunie a.c.. a de
clarat un purtător de cuvint militar 
tailandez. După cum s-a anunțat, pînă 
la 20 iulie. S.U.A. își vor retrage în 
întregime forțele militare din Tâi- 
landa, cu excepția unui grup de, con
silieri.

Japonia și Pakistanul 
au semnat un acord privind efectua
rea de către partea niponă a unui 
împrumut de 7 miliarde yeni pentru 
finanțarea unor proiecte pakistaneze 
de dezvoltare economică — s-a anun
țat la Tokio. împrumutul , cu o do- 
bîndă de 3,5 la sută, urmează să fie 
returnat în 25 de ani. S-a precizat 
că, pînă în prezent, Japonia a acor
dat Pakistanului împrumuturi în va
loare de 154,7 miliarde yeni.

„Helios-b".
sondă, spațială de

Cea de-a doua
, > construcție vșstr

germană — lansai ă la 15 ianuarie de 
la Cape Canaveral, a atins, vineri 
spre simbătă. punctul cel mai apro
piat de Soare de pe traiectoria sa i 
numai 43 432 268 km o despărțeau de 
astrul zilei, aceasta fiind cea mai 
mare apropiere de Soare realizată 
pînă în prezent de un corp spațial 
creat de om. „Helios-a“, lansată în 
1974, atinsese, la 29 martie a.c., dis
tanța de 46 430 560 km față de Soare.

Coliziune maritimă. Din 
cauza ceții, în Marea Japoniei a avut 
loc o coliziune, implicînd trei nave. 
Inițial, cargoul panamez „Yunam" 
s-a ciocnit, cu nava japoneză „Hoki-, 
chi Maru", pentru ca, după 10 mi
nute, „Yunam" să se izbească de va
sul de transport panamez „Victory". 
Grav avariat, „Yunam" a fost re
morcat în portul Kobe pentru repa
rații. Nu s-au înregistrat victime.

• CUTREMURELE DE 
PĂMÎNT - PREVIZIBILE. 
O expediție științifică a Insti
tutului de seismologie al Aca
demiei de științe a R. S. S. Uz
bece a început să studieze zona 
din pustiul Kizîlkum, unde, la 
8 aprilie, a avut loc un puter
nic cutremur de pămînt. S-a 
dovedit că înainte cu cinci zile 
de cutremur, sondele de apă 
situate la 500—800 km de epi
centru au înregistrat o schim
bare a conținutului gazochimic 
al apelor subterane, în sensul 
sporirii concentrării de gaze 
inerte — argon, heliu, radon, 
precum și de bioxid de carbon 
și alți componenți. Cu o zi îna- 
inte de cutremur, concentrarea 
de aceste gaze a scăzut i brusc, 
ceea ce a indicat puternice so
licitări subterane.
cesta au fost dezvăluite o serie 
de noi legități despre „starea 
vremii" in subteran, care sînt 
reflectate în schimbarea con
centrării de gaze inerte, de 
mercur și fluor. Omul de știin
ță uzbec A. N. Sultanhodjeaev 
cortsideră că metodele gazogeo- 
chimice, îmbinate cu alte meto
de de prognozare a cutremure
lor de pămînt, vor permite pre
cizarea nu numai a datei și lo
cului unde se vor produce cu
tremure, dar și a gradului seis 
mulul.

In felul a-

de ac- 
în

• ACCIDENTELE RU
TIERE IN REGRES. Numă 
rul deceselor provocate 
cidentele rutiere a scăzut
Franța de la 16 617 în anul 1972, 
la 13170 în'1975. Specialiștii a- 
preciază că aceste cifre, date 
publicității de Ministerul fran
cez de Interne, reflectă crește
rea securității traficului rutier, 
prin introducerea limitelor de 
viteză și a obligativității folo
sirii centurii de siguranță de 
către automobiliști. "7’TCT

• SINGURII SUPRA-
bri-VIEJUITORI. Experții 

tanici în protejarea faunei 
au recurs la un sistem de 
pozitive electronice pentru 
tejarea a două cuiburi de 
turi de mare împotriva „i 
ționarilor" de '' .
rare. Aceste dispozitive au fost 
instalate într-o rezervație din 
Loch Garten (nordul Scoției) 
pentru a se asigura suprave
gherea permanentă a cuiburi
lor, întrucît cele două familii 
de vulturi de mare sînt singu
rele care au mai rămas în Ma
rea Britanie. In anii trecuți, 
păsările nu s-au putut înmulți, 
deoarece ouăle lor au fost sus
trase de colecționari.

rar» 
dis- 
pro- 
vul- 

,colec- 
ouă de păsări

• IN MEMORIA LUI 
ROBESON. La Academia 
de arte din R. D. Germană a 
fost înființată o., arhiyă consa
crată în întregime marelui cîn- 
tăreț american de culoare Paul 
Robeson. Ea cuprinde înregis
trări pe bandă de magnetofon 
(însumînd 8 000 m) din bogatul 
repertoriu al regretatului artist 
și militant împotriva discrimi
nării rasiale, scrisori, circa 1 500 
de fotografii, programe de con
cert, decupări 
viste, cărți și 
te artei sale.

din ziare și re- 
broșuri consacra-

FOREAZĂ

HÎ

• APA
STlNCILE. O mașină pentru 
forarea tunelurilor cu ajutorul.^ 
apei a fost realizată în Statele 
Unite. Apa, la o presiune de 
4 000 de atmosfere, țîșnind sub 
forma unui jet extrem de sub
țire (0,25 milimetri în diame
tru) cu o viteză de 900 de metri 
pe secundă, „despică" pur și 
simplu roca cea mai dură, efec- 
tuînd totodată oficiul de trans
portor al fragmentelor disloca
te. In timpul experimentării, 
mașina de foraj, avînd diame-r 
trul de 2,1 metri, a înaintat în 
rocă dură cu o viteză de 6.7 
metri pe oră. superioară în com
parație cu metodele de foraj utir 
lizate pînă acum. £

„Cronica de la Erwitte“ sau implicațiilelor naționale pentru accelerarea 
dezvoltării economice independente 
nu se desfășoară pe un teren neted, 
ci, deseori, în condiții de confrun
tare cu firmele afectate de naționa
lizări. Rezistența companiilor care 
și-au pierdut pozițiile dominante ca 
urmare a naționalizărilor se mani
festă prin presiuni economice, în 
special prin încercarea de a boicota 
comercializarea în străinătate a pro
ducției întreprinderilor etatizate. 
Tentative de acest fel au avut loc 
nu numai în Peru, ci, de pildă, și 
în Venezuela, după naționalizarea 
petrolului, dar ele s-au izbit și aci 
de aceeași voință de afirmare a su
veranității naționale 
țării.

Posibilitățile de a 
menea tentative au 
forță prin desfășurarea de acțiuni 
unitare in cadrul diverselor orga
nisme de colaborare latino-america- 
nă, între care „Sistemul economic 
latino-american" (S.E.L.A.) reprezin
tă, fără îndoială, cea mai largă for
mă instituționalizatâ a unității de 
acțiune a statelor Americii Latine 
în lupta pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare.

In același timp, statele latino- 
americane au adus o importantă con
tribuție în cadrul O.N.U. la regle
mentarea pe plan mondial a activi
tății întreprinderilor transnaționale. 
In acest sens, se cuvine menționată, 
prin însemnătatea ei, ideea elabo
rării unui „cod de conduită" a în
treprinderilor transnaționale, idee a 
cărei materializare a înregistrat o 
serie de pași înainte la recenta se
siune, de la Lima a Comisiei' speciale 
a ECOSOC.

Cele cîteva exemple mai recente 
enumerate atestă puterea crescîndă 
cu care se impune pe meridianele 
latino-americane procesul de recupe
rare a resurselor naționale, ca unul 
din aspectele fundamentale ale dez
voltării contemporane. Reflectind 
voința popoarelor de a fi pe deplin 
stăpîne pe bogățiile lor, de a le va
lorifica în scopul accelerării progre
sului economic și social, toate aceste 
evoluții se înscriu ca noi și semni
ficative ilustrări ale transformărilor 
înnoitoare, profunde pe , continentul 
latino-american și, în general, in în
treaga lume.

Miniștrii telecomunicații
lor ai țărilor Ligii Arabe 3U 
decis, la încheierea unei reuniuni 
desfășurate la Cairo, să stabilească o 
rețea de comunicații prin satelit e- 
valuată la 100 milioane dolari. Re
țeaua, cu centrul la Riad, capitala 
Arabiei Saudite, este prevăzută a in
tra în funcțiune pînă la sfîrșitul anu
lui 1978.

0 misiune de informare 
a Ministerului Afacerilor Externe, al 
Suediei a sosit la Dar Es Salaam

asupra avuțiilor

unui
u-
a-

conflict de muncă
• ȘARLATANIA ELI

XIRURILOR TINEREJir. 
O avalanșă de reclame me
nite să convingă marele pu
blic de calitățile miraculoase 
ale „elixirurilor tinereții" pro
duse de firmele farmaceutice 
vest-germane și-a făcut loc în 
paginile presei din R.F.G. Pi
lule. cașete, creme, mixturi, pi
cături, siropuri, prafuri, într-o 
gamă inepuizabilă de forme, 
culori și ambalaje sînt prezen
tate ca leacuri „garantate îm
potriva bătrîneții". Lansînd un 
strigăt de alarmă împotriva a- 
cestei campanii concertate a 
firmelor farmaceutice, care-și 
sporesc cifra de afaceri pe sea
ma naivilor, revista „Der Spie
gel" a publicat rezultatele in
vestigațiilor unor experți în 
materie asupra „elixirurilor ti
nereții veșnice". Din ele re
zultă că este vorba de o curată 
șarlatanie.

Seibel continuă tac
tica sa de uzură. El 
refuză chiar o ofertă 
foarte avantajoasă de 
a livra 100 000 de tone 
ciment anual. „Seibel 
nu mai are nici un in
teres față de uzina din 
Erwitte — recunoaște 
ministrul muncii și 
problemelor sociale al 
landului Renania de 
Nord—Westfalia, Frie- 
dhelm Farthmann — 
el vrea să fuzioneze, și 
pentru aceasta trebuie 
să se descotorosească 
de forțele de muncă 
din îfitreprinderea sa“.

Martie 1976. La îm
plinirea unui an de la 
declanșarea conflictu
lui, la Erwitte are loc 
o mare adunare de so
lidaritate, sub lozinca : 
„Un an de luptă mun
citorească la 
und Sohne" 
menținerea 
de muncă". Pârtiei 
și președintele sin<fi< 
telor 
Heinz Oskar 
pentru a 
portanța 
lor ce se 
acest caz 
samblul mișcării sindi
cale din R.F.G.".

între timp, unii mun
citori și-au găsit de 
lucru. Totuși, ei se în- 
tilnesc în fiecare săp
tămînă cu tovarășii lor 
șomeri, menținîncf ac
tivă solidaritatea de 
luptă. S-a înfiripat 
spontan și un cîntec 
care exprimă speranța 
in victoria muncitori
lor, „in ciuda oricăror 
amenințări ale patro
nului".

cide concedierea a 100 
de muncitori. Salaria- 
ții ripostează cu o gre
vă de avertisment de 
două ore.

Martie 1975. Peste 
2 000 de persoane din 
Erwitte iau parte la 
o demonstrație de pro
test : „Concedierile in 
masă afectează nivelul 
de trai al întregului 
oraș".

10 martie 1975. Mun
citorii ocupă fabrica. 
Patronul acceptă în 
sfirșit să prezinte bi
lanțurile. Expertiza 
sindicală nu confirmă 
afirmațiile acestuia. 
Negocierile sînt intre- 
rupte. Seibel solicită 
intervenția poliției îm
potriva muncitorilor. 
Apoi concediază în
tregul colectiv. „Ceea 
ce părea să aibă la în
ceput importanța loca
lă a unei dispute in
terne de întreprindere 
a dobîndit proporțiile 
unei lupte muncito
rești fără precedent, cu 
implicații la scară fe
derală" — apreciază 
Vorwărts.

30 aprilie 1975. Tri
bunalul conflictelor de 
muncă din Paderborn 
declară ilegale conce
dierile.

1 mai 
12 000 de 
parte '„la
demonstrație de 1 Mai, 
organizată vreodată in 
oraș și raion", cum a- 
nunța ziarul local. 
Muncitorii vestitei fa
brici franceze LIP, 
care au dus o bătăi’e 
similară, trimit colegi
lor lor vest-germani 
un ceas de precizie cu 
inscripția : „Pentru ca 
■«F.C.» să știe că i-a 
sunat ceasul".

Erwitte. Numele 
nei localități din 
propierea orașului 
Lippstadt, care a ieșit 
din anonimatul coti
dian și a devenit cu
noscută în ultimul an, 
dincolo de granițele a- 
cestei mici așezări, fi
ind sortită chiar „să 
intre în istoria Repu
blicii Federale, ca ex
periență unică a unui 
acut conflict de mun
că" („Vorwărts"). Iată 
cum s-au petrecut e- 
venimentele :

Decembrie 1974. Veș
ti proaste, pentru sala- 
riații 
ment 
Sohne" 
Pentru 
curența acestei firme, 
cu o producție anuală 
de 500 000 tone, puter
nica societate „Dyc- 
kerhoff Zement AG“ 
se arată interesată în 
cumpărarea și lichida
rea uzinei. Proprieta
rul firmei, Franz Cle
ment (,,F.C.“) Seibel, 
dezminte 
„Clevetiri ! 
le merg bine".

Ianuarie 1975. Ime
diat după sărbătorile 
de iarnă, patronul a- 
nunță sindicatul că si
tuația economică difi
cilă îl obligă la redu
cerea programului de 
muncă și implicit a 
salariilor. Apoi pleacă 
la reședința din Ca
nada. Pentru a verifi
ca starea financiară a 
firmei, consiliul de în
treprindere cere regis
trele contabile.1 Condu
cerea administrativă 
refuză să le prezinte.

Reîntors din Canada, 
Seibel se răzgîndește: 
în loc de scurtarea 
timpului de lucru de-

vansează
Guyana.
guvernul _ _ 
prelua centrele industriei zahărului 
și alte întreprinderi aflate, încă de 
la sfîrșitul secolului trecut, în stă
pînirea concernului britanic „Boo
kers". întreprinderile vizate de pro
iectul de naționalizare au o pondere 
însemnată în ansamblul economiei 
guyaneze, atît prin valoarea pro
ducției, cît și prin faptul că ele cu
prind 13 la sută din forța de muncă 
a țării. ‘

Procesul de extindere a sectorului 
public în economia națională avan
sează și in Ecuador, țară înzestrată 
cu mari bogății petroliere. în vir
tutea unei decizii adoptate de auto
rități, corporația petrolieră de stat 
(C.E.P.E.), care deține în . 
numai 20 la sută din rețeaua de des
facere a derivatelor petrolului pe 
piața internă, va obține pînă în luna 
iunie a.c. exclusivitatea comerciali
zării acestora.

Așa cum au subliniat și cu aceste 
prilejuri factorii de răspundere din 
țările latino-americane, exercitarea 
suveranității asupra resurselor natu
rale și a sectoarelor' principale din 
economie nu exclude cooperarea cu 
capitalul străin, ci îi stabilește aces
tuia limite bine determinate, promo
vează o cooperare economică, finan
ciară și tehnologică clădită pe prin
cipiile noi ale egalității în drepturi 
și avantajului reciproc și care să fie 
conformă cu programele de dezvol
tare elaborate într-o țară sau alta. 
Aceste principii stau, de pildă, la te
melia normelor care reglementează 
activitatea capitalului străin iii țările 
„grupului andin".

Recuperarea resurselor naturale și 
integrarea lor în circuitul eforturi-
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contracara ase- 
dobindit o nouă

prezent

Lima
Eugen POP

presă. București.

JAPONIA

fabricii de ci- 
„Seibel und 
din Erwitte, 

a înlătura con-

TOKIO 17 (Agerpres). — Președin
ții celor două camere ale parlamen
tului nipon au conferit, sîmbătă, cu 
liderii celor patru principale partide 
de opoziție în vederea depășirii im
pasului intervenit în ultima perioa
dă în funcționarea Dietei Japoniei. 
Conducătorii partidelor socialist, co
munist, Komeito și socialist-demo
cratic, prezentîndu-și punctele de ve
dere in legătură cu funcționarea 
normală a Dietei, au evidențiat că 
acest lucru e condiționat de satisfa
cerea cererii partidelor de opoziție si 
a opiniei publice nipone privind cla
rificarea tuturor implicațiilor aface
rii „Lockheed" in Japonia. Liderii 
partidelor de opoziție au cerut apli
carea rezoluțiilor adoptate în fe
bruarie a.c. de cele două camere ale 
Dietei, în care se cere publicarea tu
turor materialelor privind cazurile 
de corupere a unor oameni politici 
și de afaceri și a unor funcționari 
publici de către reprezentanții com
paniei „Lockheed" în 'Japonia. Ei au 
cerut, totodată, trimiterea unei mi
siuni nipone în Statele Unite, for
mată din personalități de încredere 
care să obțină de la guvernul ame
rican date precise în . legătură cu a- 
facerea „Lockheed" în Japonia.

energic :
Afaceri-

1975. Peste 
oameni iau 

cea mai mare

„Seibel 
pentru 

locurilor 
Participă 

' .ica- 
vest-germane,

Vetter, 
sublinia im- 
învățăminte- 
desprind din 
pentru „an-

P. STANCESCU

• CASIERI ELECTRO
NICI. Prezentă în toate dome
niile de activitate, automatiza
rea pătrunde și în domeniul 
bancar. O companie japoneză a 
pus la punct un sistem automa
tizat pentru efectuarea a trei 
operațiuni bancare : depuneri, 
plăți, precum și preschimbări 
de bani de hîrtie. Fiecărei ope
rațiuni îi corespunde cite un 
automat. Sistemul, dotat cu e- 
chipament special împotriva 
tentativelor de spargere, poate 
fi instalat în orice încăpere de 
mici dimensiuni și apoi racor
dat la centrala bancară de care 
aparține. El poate funcționa 
fără întrerupere, atît ziua, cit 
și noaptea, precum și în zilele 
de sărbătoare — cind băncile 
sînt închise. In plus, execută 
cu maximum de operativitate și 
exactitate operațiunile bancare, 
în cea mai deplină securitate, 
după cum afirmă inventatorii 
săi.
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