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• Tn pregătirea Con
gresului educației po
litice și culturii socia
liste : „A trăi în chip 
comunist" (acțiuni e- 
ducative în comune

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLV Nr. 10 470 Prima ediție Marți 20 aprilie 1976 4 PAGINI 30 BANI

A apărut

le sibiene) • Virtuțile 
artei militante

în broșură t

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la plenara C. C. al P. C. R
.14 aprilie 1976

Bun venit în țara noastrăA

președintelui

Leopold Sedar Senghor!
Astăzi sosește la București, Ia invitația președintelui Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor. care. împreună 
cu doamna Colette 
tenie in România.

va efectua o vizită

întrecerea socialistă să devină un imbold pentru 
ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului industriei, 
agriculturii, științei, culturii, pentru creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului nostru popor.

EDITURA POLITICA

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII
NICOLAE CEAUȘESCU

A intrat de acum în tradiție ca în 
fiecare primăvară, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, în prezența mare
lui sfat al țării, să se înmîneze înalte 
distincții organizațiilor județene de 
partid, consiliilor populare județene, 
întreprinderilor, unităților agricole, 
institutelor de cercetare și proiectare 
și din alte domenii de activitate, 
pentru rezultatele deosebite obținute 
in marea întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea planului. 
Așa cum s-a arătat, de data aceasta 
solemnitatea acordării unor înalte 
distincții ale Republicii Socialiste 
România are o semnificație deosebită 
prin faptul că acestea s-au atribuit., 
deopotrivă, fruntașilor in întrecerea 
socialistă pe anul 1975 și organizații
lor județene de partid care au reali
zat cincinalul precedent înainte de 
termen — rezultate ce ilustrează cu 
putere conștiința revoluționară, pa
triotismul fierbinte al minunatei 
noastre clase muncitoare, al maselor 
largi ale oamenilor muncii. Distincții
le acordate constituie o expresie grăi
toare a prețuirii deosebite pe care 
conducerea partidului și statului 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă fruntașilor 
muncii, celor mai buni dintre 
cei buni : este, totodată, o dova
dă elocventă * înaltei aprecieri și 
cinstiri aduse muncii creatoare a în
tregului popor, eforturilor pline de 
abnegație ale clasei noastre munci
toare, țărănimii și intelectualității, 
ale tuturor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, consacrate în
făptuirii neabătute a hotăririior Con
gresului al XI-lea al P.C.R., edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României.

înalta 
trecerii 
ficație 
are loc

cinstire adusă fruntașilor în- 
socialiste capătă o semni- 
deosebită și prin faptul că 
la început de nou cincinal,

în condițiile etnd întregul popor îșl 
manifestă hotărîrea de a intîmpina 
aniversarea Partidului Comunist Ro
mân și ziua de 1 Mai cu noi și remar
cabile succese în muncă. Distincțiile 
acordate, caldele aprecieri conținute 
în cuvîntarea rostită în fața frunta
șilor de - secretarul general al parti
dului constituie un îndemn mobiliza
tor spre rezultate și mai bune, spre 
înfăptuiri cantitative și calitative su
perioare în toate domeniile.

Avem de acum o experiență va
loroasă cîștigată în bătălia pentru 
realizarea cincinalului înainte de ter
men, avem, de asemenea, o experien
ță bună afirmată în primul trimes
tru din acest an, cînd principalele 
prevederi ale planului au fost în
făptuite cu succes. Dar, așa cum se 
știe — în spiritul politicii partidului 
nostru — și cele mai îmbucurătoare 
rezultate trebuie privite ca trepte 
spre altele, superioare, un îndemn 
spre descoperirea și punerea in va
loare a noi resurse de accelerare a 
progresului economic și social al ță
rii. Iată de ce experiența înaintată, 
exemplul pozitiv deosebit de valoros 
al fruntașilor trebuie generalizate, 
însușite și urmate de toate colective
le, astfel ca ele să devină efectiv un 
bun al tuturor.

în această lumină, fie că este vor
ba de forme originale, atractive și 
eficiente ale muncii politice, de me
tode moderne de organizare a pro
ducției și a muncii, de realizări teh
nice și tehnologice deosebite, de ini
țiative valoroase apărute în între
cere, tot. absolut tot ce este avansat 
în activitatea productivă trebuie să 
fie generalizat cit mai repede de 
către toate organele și organizațiile 
de partid. Este evident că din a- 
ceastă 
chisă
numai

entuziastă întrecere, des- 
tuturor, au de cîștigat nu 

învingătorii, ci toate jude-

țeîe, toate colectivele care, realizln- 
du-șl planul și angajamentele, se 
autodepășesc ; au de cîștigat econo
mia națională, poporul întreg — be
neficiar direct a tot ce se înfăptuieș
te prin munca sa harnică, fără pre
get, pusă in slujba înfloririi patriei.

Desigur, exemplul fruntașilor tre
buie fructificat în strînsă concordan
ță cu sarcinile economice concrete 
stabilite de partid, cu obiectivele 
fundamentale ale întrecerii, care au 
fost din nou subliniate de către secre
tarul general al partidului, cu prile
jul acordării distincțiilor fruntașilor. 
Este vorba de intensificarea preocu
părilor pe toate planurile pentru ri
dicarea nivelului calitativ, de e- 
ficiență al Întregii activități : creș
terea productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor de producție și în
deosebi a celor materiale, înnoirea și 
modernizarea produselor, ridicarea 
calității lor. Iar pentru îndeplinirea 
acestor obiective majore, esențial 
este, așa cum s-a subliniat și la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
aplicarea neintirziată a programelor 
de măsuri stabilite, pentru întrona
rea unui riguros spirit gospodăresc, 
de ordine și disciplină muncitorească, 
în fiecare unitate, la fiecare loc de 
muncă, să se asigure organizarea op
timă a procesului productiv, cale lar
gă de acces și aplicare cuceririlor re
voluției tehnico-științifice.

Hotărît să întimpine cu realizări 
deosebite aniversarea partidului și 
ziua de 1 Mai, să îndeplinească cu 
succes planul pe acest an și pe între
gul cincinal, fiecare colectiv își va 
face cu siguranță și in continuare un 
titlu de mîndrie din realizarea sarci
nilor și angajamentelor asumate în 
întrecere.

PARTIDULUI SI A IILEI DE 1 MAI
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ÎN TOATĂ TARA A ÎNCEPUT 
iNSĂMlNȚAREA PORUMBULUI
Nu trebuie pierdut nici un minut din timpul de lucru

în cea mal mare parte a țării se lucrează cu toate forțele la semănatul 
porumbului. Din datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare re
zultă că lucrările au fost declanșate în 31 de județe, însâmînțîndu-se pînă 
la 19 aprilie aproape 424 000 hectare. în județele Timiș, Dolj, Arad, Bihor, 
Mehedinți și Buzău, au fost semănate între 38 șl 32 la sută din suprafețele 
stabilite. Obiectivul principal este ca in cel mult 8—10 zile să se încheie 
această lucrare.

hotdrîtoare pentru grâblreaMECANIZATORI, activitatea voastră este hotdrîtoare pentru grâblrea 
însâmințârii porumbului I Muncind din zori și pînâ seara la semânat, iar 
noaptea la pregătirea terenului, sâ facem din 
minâ record la însâmînțarea acestei culturi I

aceastd sâptâmînd o sâptâ-

COOPERATORI Șl LUCRATORI DIN I.A.S. I Participați activ alături de 
mecanizatori la semănat, ocordați-le sprijinul necesar pentru ca, oră de oră, 
tractoarele și semdnătorile să funcționeze cu randament maxim I

MEMBRI Al COMANDAMENTELOR COMUNALE, SPECIALIȘTI DIN 
AGRICULTURA I Asigurați, printr-o temeinicâ organizare a muncii șl coor
donarea directd a întregii activități pe cîmp, executarea în ritm rapid șl 
la un nivel calitativ înalt a lucrurilor I

COMUNIȘTI DE LA SATE I Prin exemplul vostru personal In munci, 
mobilizați pe toți mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din unitățile agri
cole la insâmințarea porumbului, astfel încit această lucrare sâ se încheie 
în timpul cel mai scurt șl în cele mai bune condiții I

Steagurile vredniciei 
muncitorești

mai buni dintre cei buni!
laminarea Steagului roșu și Diplomei de fruntaș in întrecerea socia

listă pe anul 1975 institutului de cercetări chimice — 1CECHIM din Bucu
rești. întreprinderii „23 August“ și Institutului de proiectări de întreprin
deri constructoare de mașini din Capitală, Depoului C.F.R. București-că- 
lători, întreprinderii forestiere de exploatară și transport din Pitești, 
Trustului de construcții Cluj. Întreprinderii comerciale de stat pentru 
mărfuri industriale din Ploiești. (In pagina a 111-a).

Productivitate superioară 
prevederilor planului. Col9C- 

.tivele din unitățile industriale bu- 
zoiene acționează cu stăruință pentru 
sporirea pe toate căile a producti
vității muncii. Rezultate deosebite au 
înregistrat în primul trimestru în
treprinderea de garnituri de frînă și 
etanșare, fabrica de confecții și fa
brica de regenerare a uleiurilor mi
nerale din Hm. Sărat, întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice și 
filatura de lină din Buzău ș.a. Pe 
ansamblul județului, nivelul planifi
cat al productivității muncii a fost 
depășit cu 1 092 lei pe angajat, creș
tere care a asigurat obținerea a 94.7 
la sută din producția globală reali
zată suplimentar . în primele trei 
luni din acest an. (Mihai Bâzu).

Mai multe țevi din a- 
ceeași cantitate de metal. 
La întreprinderea metalurgică din 
Iași s-a declanșat, din inițiativa co
mitetului de partid, o largă acțiune 
de reducere a cheltuielilor materiale 
de producție, îndeosebi prin buna 
gospodărire a metalului. Prin apli
carea în jyoducțțe a unor tehnologii 
reproiectate, s-a ajuns la un consum 
de 1 084 kg ' 
duse finite, 
și 1 090 kg 
optimizarea 
benzilor cu 
electronic, se 
dimensiunile 
nici un fel
Metalurgiștii ieșeni acordă. în ace
lași timp, o atenție deosebită elimi
nării rebuturilor și valorificării su
perioare a tuturor capetelor de țevi 
și profile. Prin toate aceste măsuri 
ei au realizat suplimentar peste 200 
tone de țevi și profile din aceeași 
cantitate de metal. (Manole Corcaci).

Pentru reducerea impor
turilor. In 
ale județului 
nează enert' 
strictul necc_.
acest scop s-a trecut la aplicarea de 
măsuri concrete. Bunăoară, 
prinderea 
cuiesc 
nuare 
totală 
91 000 
prinderea 
ghe — de 128 000 lei valută, din care 
120 000 lei valută în anul 1976 ; la 
întreprinderea de glucoză Tg. Secu
iesc — de 86 000 lei valută în acest 
an ; la întreprinderea județeană de 
industrie locală — de 145 000 lei va
lută în 1976 ș.a. (Tdmori Gâza).

Cu planul pe patru luni 
îndeplinit. bilele acestea, harni
cul colectiv al întreprinderii de pre
fabricate din beton Galați a îndepli
nit prevederile de plan la producția 
marfă pe 4 luni din acest an. Astfel, 
pină la 1 mai, se va putea realiza 
suplimentar o cantitate de 1 400 mc 
prefabricate din beton, din care 500 
mc panouri mari pentru locuințe, su
ficiente pentru construirea a 60 de 
apartamente. (Dan Plăeșu).

Noi sortimente de mobilă. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Bistrița au asimilat recent 
trei noi produse : minisetul de mă
suțe „Picus", telebarul-8 012 și o 
garnitură de mobilă stil denumită 
„Baroc-710". într-un 
fost, de asemenea,

alt sector au 
asimilate noi 

tipuri de plăci aglomerate din lemn 
Înnobilate. De pe rampele combina
tului a pornit recent spre beneficiari 
garnitura da mobilă nr. 20 000. (Ion 
Anghel).

Leopold Sedar Sen
ghor s-a născut la 9 
octombrie 1906 in lo
calitatea Joal, din Se
negal. Și-a făcut stu
diile primare și se
cundare in țară și a 
absolvit liceul „Louis 
le Grand", din Paris, și 
Facultatea de litere de 
la Sorbona. Prin con
curs, ocupă apoi pos
tul de profesor la U- 
niversitatea din Paris, 
în timpul ocupației 
hitleriste ia parte ac
tivă, în cadrul Fron
tului Național Univer
sitar, la mișcarea de 
rezistență.

După al doilea 
război mondial, a des
fășurat o intensă ac
tivitate politică, atit în 
Franța, cît și pe con
tinentul african, fiind 
un militant de seamă 
în lupta pentru dobin- 
direa independenței 
naționale a poporului 
senegalez, a altor po
poare de pe continen
tul african aflate sub 
dominația 
mului. în
1945— 1946, a 
Constituantă
1946— 1958 a 
partea Senegalului în Adunarea 
țională Franceză. După 1948 a 
mat o grupare politică proprie 
Blocul Democratic Senegalez — iar 
în 1957 se numără printre membrii 
fondatori ai Convenției Africane, în 
cadrul căreia i s-au încredințat di
ferit* funcții de conducere. în 1955— 
1956 și 1959—1960 face parte din gu
vernul francez.

în 1958 pune bazele Uniunii Pro
gresiste Senegaleze (U.P.S.), care, ul
terior, a devenit partid de guvernă- 
mînt. Personalitate marcantă a vie
ții politice africane, Leopold Sădar 
Senghor ocupă pînă la cucerirea in-

colonialis- 
perioada 
fost ales 
franceză, 
fost ales

oficială de prie-Sedar Senghor.

ln 
iar 

deputat

Adunarea 
între anii 

din 
Na- 
for-

dependenței țării diferite funcții de 
conducere în cadrul administrației 
din Senegal, fiind ales și deputat în 
Adunarea Națională a țării sale.

în perioada 1959—1960 a fost mem
bru, apoi președinte al Adunării Fe
derației Mali, din care făceau parte 
Senegalul, Volta Superioară, Niger și 
Mali.

La 4 aprilie 1960, 
proclamă independența 
istoric în viata acestui 
por african ; Leopold Sedar Senghor, 
militant consecvent pentru libertatea 
țării sale, este ales președinte al Re
publicii Senegal, fiind apoi reales in

Senegalul iși
— eveniment 
înzestrat po-

(Continuare in pag. a IV-a)

Asfăzi, în jurul orei 15, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct, de la Aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, ceremonia sosirii președintelui Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, care, la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua, împreună cu doamna Colette Sedar 
Senghor, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Vocațiile noi ale Senegalului

au 
a 

de 
lei

bandă pe tona de pro- 
față de 1 157 kg în 1965 
în 1975. Totodată, prin 

operațiilor de fișiere a 
ajutorul calculatorului 

obțin acum benzi la 
cerute, fără aproape 
de pierderi de metal.

In pagina a IV-a
I

ACTIVITATEA SINDICALA
unitățile economice
Covasna se acțio-

■gic pentru reducerea la 
leaar a importurilor. în

de șuruburi din 
fost găsite soluții 
importurilor în 

573 000 lei valută, 
valută în 1976 ; 
textilă „Oltul"

la între- 
Tg. Se- 

de dimi- 
valoare 

din care 
la intre- 

Sf. Gheor-

școală a responsabilității 
și a democrației muncitorești

grează organic in sistemul complex 
și atotcuprinzător al instituțiilor care 
asigură adîncirea continuă a demo
cratismului pe toate planurile vieții 
sociale. Așa cum arată realitățile 
vieții, așa cum este înscris în Pro
gramul partidului, sindicatele parti
cipă în toate organismele de condu
cere colectivă — inclusiv Consiliul de 
Miniștri — la elaborarea legilor și 
măsurilor privind dezvoltarea econo- 
mico-socială și ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui, Sub conducerea organizațiilor de 
partid, ele contribuie la unirea efor
turilor maselor muncitoare în activi
tatea de îndeplinire a planurilor de 
producție și în buna gospodărire a 
unităților, se ocupă de organizarea 
calificării profesionale, de pregătirea 
tehnică și științifică a celor ce mun
cesc, desfășoară o largă activitate 
politico-educativă, iau parte la solu
ționarea problemelor sociale, avînd 
mari răspunderi în aplicarea legisla
ției muncii, în îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, în exercitarea con
trolului obștesc. îndeplinind aceste 
atribuții, sindicatele acționează pen
tru afirmarea conștiinței socialiste, 
pentru cultivarea responsabilității și 
atitudinii noi, înaintate, în muncă și 
în societate.

în cincinalul actual, care mar
chează o etapă superioară in opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, sarcinile sin
dicatelor sporesc considerabil in 
toate domeniile vieții economico- 
sociale — ceea ce impune perfecțio
narea neîntreruptă a activității lor. 
în acest sens, apropiatul Congres al 
Uniunii Generale a Sindicatelor — 
care va analiza într-un spirit de 
înaltă exigență și răspundere modul 
în care organizațiile noastre își în
deplinesc sarcinile încredințate de 
partid — va stabili un program 
complex de măsuri politice și orga
nizatorice.

Sindicatele noastre au forțele șl 
experiența necesare pentru a-și îm-

în virtutea atribuțiilor încredințate 
de partid, sindicatele, reunind în 
rindurile lor milioane de oameni ai 
muncii. îndeplinesc un rol de seamă 
în viața societății noastre. Ele con
stituie un cadru democratic organizat 
în care clasa muncitoare, celelalte 
categorii de angajați își exercită atit 
drepturile, cît și obligațiile ce Ie re
vin în calitatea dublă de producă
tori și proprietari ai mijloacelor de 
producție, ai avuției naționale. „In 
orinduirea noastră socialistă — spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
oamenii muncii au nevoie de sindi
cate ca de o organizație largă, a lor, 
tn care să-și unească eforturile și 
să-și poată spune în mod organizat 
cuvintul, să participe la adoptarea 
tuturor măsurilor privind dezvoltarea 
societății românești".

De-a lungul anilor, în uriașul pro
ces revoluționar de construire a so
cialismului, concomitent cu insti- 
tuționalizarea unor forme și me-

de Gheorghe PETRESCU, 
vicepreședinte al Consiliului Central 

al U.G.S.R.

tode de atragere a oamenilor muncii 
in activitatea de conducere socială, 
de elaborare și aplicare a deciziilor, 
s-au produs transformări înnoitoare 
în înseși atribuțiile sindicatelor. Ac- 
ționînd sub conducerea directă și 
permanentă a partidului, organiza
țiile noastre — ca membre ale Fron
tului Unității Socialiste — se inte-

Ditamai buldozerul defi
lează în plin centrul ora
șului Sfîntu-Gheorghe. Ni
meni nu-i acordă vreo a- 
tenție, fiindcă și buldoze
rele și macaralele turn și 
basculantele au intrat vre
melnic, dar cu drepturi 
solid întemeiate, tn peisa
jul unui oraș care-și schim
bă înfățișarea cu rapidita
te și dezinvoltură. încă 
de la Ozun, cale de nouă 
kilometri, se simte in aer 
acel inconfundabil miros 
de var și ciment, și pia
tră șfărîmată, și 
dă proaspătă, 
scrijeHit, și

civilizației dacice și roma
ne, aflate chiar acolo, la 
temelia noilor blocuri, cu

ceste meleaguri și, mai de
parte, mai sus, mai aproa
pe de cer, cu făptura de

besc, visează, citesc, își 
trec orele de odihnă, 
Învață copiii._ cele

pe- 
își 

dintîi

cărămi- 
și pămint 

asfalt fierbin
te ; curind, după ce calea 
ferată s-așterne paralel cu 
Oltul (aici, aproape de iz
voare, un riușor timid, 
încă fără putere, fără per
sonalitate,..), în cadrul fe
restrei vagonului 
scrie, brusc, un stol 
blocuri înalte, unele 
vegheate de silueta-tutore 
a macaralei turn. E-atîta 
forfotă și fierbere în inima 
fostului, tîrg transilvan, în- 
cît autobuzul gară-centru 
nu cutează s-o ia de-a
dreptul, ocolind îndelung 
„zona fierbinte" în care
buldozerele și tîrnăcoapele 
au închegat cu autoritate 
linia frontului întineririi e- 
dilitare.

Am văzut, întf-o groapă 
de fundație, o miră geode
zică și parcă am deslușit 
o exprimare metaforică a 
vîrstelor orașului 
verticala gradată 
și milenii ar uni, 
re continuă și 
mărturiile arheologice

se

— fiindcă 
în secole 
în curge- 
firească, 

ale

Cea mai prețioasă
zestre a noului oraș

De ia mărturiile arheologice ale civilizației 
daco-romane la edificiile progresului 

înălțate prin muncă înfrățită

de Mircea RADU IACOBANReportaj

f* w

grinzile sculptate măiestru 
de românii și secuii înfră
țiți de atita vreme pe a-

beton și sticlă a blocurilor 
turn in care familiile ace
lorași români și secui iu-

vorbe sfinte, mamă și (ară 
— într-un cuvînt, trăiesc. 
Fuține localități se pot

lăuda cu o asemenea radi
cală operație de întinerire 
ca Sfîntu-Gheorghe (5 480 
de apartamente construite 
in ultimii ani, 12 422 pro
iectate în noul cincinal — la 
o populație de circa 30 000 
locuitori !), oraș care și-a 
schimbat, înainte de orice, 
silueta, cutezînd o curajoa
să desprindere de eternul 
parter-demisol al tîrguri- 
lor uitate și ocolite.

Și mă întrebam, în mij
locul unui du-te-vino de 
compresoare și basculante, 
cît și ce rămine, cît și ce 
trebuie să rămină. Fiindcă 
nimeni nu se mută la eta
jul XII abandonîndu-și a- 
mintirile și deprinderile și 
tot ceea ce sufletește a a- 
gonisit de-a lungul unei 
vieți, nimeni nu crede că 
un cartier nou ar putea 
trăi in afara spiritului deja 
constituit al orașului, ni
meni nu-i dispus să detro
neze un sistem al valorilor 
etice, cu întreaga lui suită 
de particularități, și să-l 
înlocuiască doar pentru că, 
zilnic, in locul portiței de 
la grădină deschide ușa de 
aluminiu a liftului modern. 
Nu la clădiri și străzi mă 
refer atunci cind vorbesc 
despre „ceea ce rămine" 
— fiindcă sînt destule ve
chile nuclee pe care schi
ța de sistematizare le me
najează și le pune în va
loare, inclusiv „inima" o- 
rașului, acel patrulater 
specific așezărilor transil
vănene — ci la zestrea su
fletească, întemeiată pe a-

(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare in pag. a in-a)

VRANCEA

Ample acțiuni 
de împăduriri

în această primăvară, tn fondul fo
restier de stat și de folosință comu
nală din județul Vrancea s-au plan
tat peste 1 800 ha, ceea ce reprezintă 
aproape 75 la sută din planul anual. 
In ocoalele silvice Adjud, Panciu și 
Focșani s-a realizat planul de împă
duriri prevăzut pentru actuala cam
panie, iar la Dumitrești, Soveja și 
Vidra lucrările vor fi încheiate în cu
rind. Pe cele 1 800 ha împădurite 
pină acum, 70 la sută le reprezintă 
speciile de rășinoase. La lucrări, ală
turi de silvicultori au participat și mii 
de cetățeni din comunele județu'ui, 
numeroși tineri. (Dan Drăgulescujk
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DIVERS SEMĂNATUL PORUMBULUI
Cine Organizare și calitate-principalele cerințe
deschide
fereastra ?

La internatul Liceului de 
tură generală din comuna Ianca, 
lucrătorii de la Întreprinderea 
județeană de construcții și mon
taje Brăila au prevăzut (și mon
tat) și ferestre. Dar nu o fe
reastră la fiecare cameră, ci cite 
o fereastră la două camere. Așa 
se face că zidurile despărțitoare 
apar exact la mijlocul ferestre
lor. Din această cauză, pas de le 
mal deschide ! Constructorul dă 
vina pe proiectant și proiectantul 
dă vina pe constructor.

cul-

Nu-i de vină
Liliana...

Din căsătoria soților Marla și 
Gheorghe Chimu, din comuna 
Victoria, județul Iași, s-a născut 
o fetiță, Liliana, acum în virstă 
de 4 ani. Dar înainte de a veni 
pe lume Liliana, părinții ei s-au 
certat și s-au despărțit. Deși a 
fost obligat prin sentința Jude
cătoriei Iași la o pensie alimen
tară de 200 lei pe lună, tatăl Li- 
lianei n-a vrut să achite nici 
un ban. Ba, mai mult ! și-a 
schimbat și locul de muncă, spre 
a i se pierde urma. Dar iată că 
i s-a dat de urmă și astfel 
Gheorghe Chimu a fost condam
nat la un an de zile închisoare. 
Sentința a rămas definitivă, re
cursul fiind respins.

în cooperativele agricole din ju
dețul Timiș, de cîteva zile se lucrea
ză cu toate forțele Ia semănatul po
rumbului, cultură care ocupă peste 
101 000 hectare. „Dotarea de care dis
punem — ne spunea tov. Ioan Gheor
ghiu, directorul Direcției agricole ju
dețene — ca și pregătirea temeinică 
a lucrărilor ne vor permite să înche
iem însămînțatul acestei culturi pînă 
la sfîrșitul lunii aprilie. Biroul comi
tetului județean de partid a stabilit 
ca obiectiv principal al acestei cam
panii efectuarea unor lucrări de ca
litate deosebită".

Din punct de vedere organizatoric 
se poate spune că s-a făcut o pre
gătire temeinică pentru însămîn- 
țarea porumbului, în condiții de bună 
calitate. Și, intr-adevăr, raidul orga
nizat împreună cu tovarășul Nagy 
Zoltan, director adjunct al Direcției 
agricole, prin mai multe unități agri
cole, ne-a oferit prilejul să con
statăm că în cele mai multe locuri 
există o preocupare susținută pentru 
calitatea semănatului. Pe președin
tele cooperativei agricole Topolovă- 
țu-Mare, tovarășul Ion Josu, l-am 
găsit pe clmp printre cei șase meca
nizatori. „însămînțăm ultimele su
prafețe din cele 518 hectare cu po
rumb — ne spune dînsul. Tot timpul 
cit a durat semănatul am stat lingă 
semănători". Aici, lucrările poartă 
amprenta calității desăvîrșite. Patul 
germinativ este bine mărunțit și bine 
afinat. Se lucrează cu mijloacele 
mecanice grupate, ceea ce permite 
executarea în flux a operațiilor și su
pravegherea modului cum sint efec
tuate. De altfel, și anul trecut coo

peratorii din Topolovățu-Mare au 
obținut cite 8 103 kg de porumb boabe 
la hectar. Care este secretul 7 — l-am 
întrebat pe președinte. „Simplu — 
ne-a răspuns acesta — calitatea lu
crărilor și în mod deosebit realizarea 
unei densități optime. In acest scop, 
semănătorile au fost reglate cores
punzător, iar tractorul înaintează nu
mai cu viteza I mică. Mărind viteza 
de înaintare, nu se mai realizează 
densitatea pentru care este reglată

semănătoarea și, în plus, boabele nu 
mai sînt distribuite uniform".

Am insistat mai mult asupra aces
tui exemplu, deoarece în unele locuri 
am găsit chiar specialiști care, prin 
ordinul de lucru, au indicat mecani
zatorilor să semene cu viteza a Il-a, 
peste 6 km la oră. Mecanizatorii Ma
zur Nicolae și Ieftin Sava de la sec
ția de mecanizare Gelu semănau po
rumbul cu viteza a Il-a, „Mărind vi
teza — motiva șeful fermei I a C.A.P. 
Gelu, tovarășul Deian Iorgovan — 
realizăn o normă mai mare la semă
nat de 14 hectare pe zi în loc de 10 
hectare". Intr-adevăr, cîștigul mo
mentan este tentant, dar el se reali
zează în dauna calității lucrărilor, a 
obținerii densității stabilite, a unifor
mității de semănat, ceea ce, evident, 
poate duce la scăderea producției. 
Iată de ce problema care se pune este 
nu de a depăși ritmul de lucru, fă- 
cînd rabat la calitatea lucrărilor, ci

de a se mări timpul de muncă, )u- 
crîndu-se de dimineața devreme 
pînă seara tirziu.

Semănatul porumbului este o lu
crare care prin însăși natura ei im
pune să se facă sub directa supra
veghere a specialiștilor din unități, 
singuri în măsură să constate dacă 
se respectă toate normele tehnice 
stabilite. De altfel, în acest mod se 
lucra în cele mai multe unități pe 
unde am trecut, cum sînt cooperati
vele Variaș, Bărăteaz, Satchinez, Ho- 
doni, Sînpetru-Mic și Gelu din raza 
S.M.A. Variaș. Și în multe alte coo
perative agricole cum sînt Lovrin, 
Lugoj, Jebel, Bethausen, Banloc și 
Gottlob specialiștii, prin prezența 
permanentă în cîmp acolo unde se 
seamănă, asigură o bună calitate a 
lucrărilor. Cu atît mai nefirești sînt 
anumite situații cînd unii specialiști nu 
manifestă suficientă exigență față de 
calitatea lucrărilor. La cooperativa a- 
gricolă Șanovița, inginerul șef, Ion 
Mihăilescu, a calculat o densitate mai 
mică la porumb decît cea necesară. 
Pentru acest motiv, directorul adjunct 
al direcției agricole a oprit semăna
tul pînă ce semănătorile au fost re
glate corespunzător. Și la cooperativa 
agricolă Breștea, comisia comunală 
pentru controlul calității a oprit se
mănatul pe una din parcele din cau
ză că patul germinativ nu a fost 
bine pregătit. S-au luat măsuri pen
tru discuirea șl grăparea din nou a 
terenului.

Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA

Pe scurt 
de pe ogoare

ILFOV : Duminică, în unitățile a- 
gricole din județul Ilfov s-a lucrat 
intens : 7 200 ha au fost pregătite 
pentru semănat, iar 3 000 ha — însă- 
mînțate cu porumb și alte culturi. 
In legumicultură, unde lucrările sînt 
în perioada de vîrf, au fost plan
tate peste 20 hectare cu diferite ră
saduri. (Al. Brad).

MEHEDINȚI : Datorită bunei or
ganizări a muncii și a folosirii cu 
randament sporit a tractoarelor și se
mănătorilor s-a reușit ca în unită
țile agricole din consiliile intercoo- 
peratiste Obîrșia de Cîmp, Gruia, Re
cea, Burila Mare și Gogoșu să se 
însămînțeze mari suprafețe cu po
rumb. In cursul zilei de duminică, 
pe întreg județul s-au însămtnțat cu 
porumb 2100 ha. (Virgil Tătaru).

BUZĂU : în cursul unei singure 
sile — 18 aprilie — In județul Buzău 
au fost insămințate 5 350 ha cu po
rumb, iar pe 7 900 ha s-a pregătit 
patul germinativ. Unitățile agricole 
care fac parte din consiliul lntercoo- 
peratist Săhăteni au însămlnțat 80 
la sută din suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu porumb, cooperativele 
agricole Săhăteni, Izvoru-Dulce, Vln- 
tileanca și Ulmeni Încheind această 
lucrare. (Mlhal Băzu).

Intrucit temperatura solului a crescut simțitor, in județul Prahova utilajele 
agricole au fost concentrate la semănatul porumbului. In cursul zilei de du
minică au fost insămințate aproape 1 000 ha și s-a pregătit patul germinativ 
pe 3 000 ha. Iată două secvențe obișnuite de muncă : inginerul-șef Nicolae 
Petra, de la cooperativa agricolă Balta Doamnei, urmărește, la fața locului, 
cum se pregătește terenul (fotografia de sus). La cooperativa agricolă Mizil 

au fost Insămințate suprafețe insemnate cu porumb (fotografia de jos)
Foto : I. Herțeg

Greșit
9

înțeleasa
9

omenie
Aflindu-se in stare de ebrie

tate la volanul autocisternei pe 
care lucra, șoferul Ștefan Pop, 
de la Întreprinderea de indus
trializare a laptelui Satu-Mare, 
a accidentat mortal un biciclist, 
care circula regulamentar. în
fricoșat de ce avea să i se in- 
timple, i-a spus lui Ioan Pop, 
care se afla alături, in cabină : 

ce ? Eu am familie și co
pii. Sint și sub influența alcoolu
lui... Ce-ar fi să spui că ai fost 
tu la volan ? Tu nu ești nici în
surat, nici băut". Din greșit în
țeleasa omenie, I.P. s-a declarat, 
in fața organelor de miliție, au
torul accidentului. Abia după 
vreo două săptămini, intuind 
cam ce pedeapsă il așteaptă, a 
destăinuit, in sfirșit, adevărul. 
Dar rigorile legii nu l-au absol
vit nici pe el, fiind condamnat 
la un an pentru infracțiunea de 
„favorizare a infractorului în 
scopul ingreunării și zădărnici
rii urmăririi penale".

i Călătorie
i întreruptă
I
I
I
I
I
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I
I
I

anu- 
Tra-

Pripășit prin Brașov, un 
me individ fără ocupație, 
ian Horeaagă, s-a urcat in ac
celeratul 301, calm și aparent in
diferent, dind impresia unui om 
pornit la drum lung. Ajuns pe 
culoarul unui vagon, a aruncat 
priviri repezi in toate direcțiile. 
Apoi și le-a oprit asupra unui 
geamantan mai acătării. O clipă 
mai tirziu s-a repezit ca o pan
teră ttpre geamantan, l-a înșfă
cat și a încercat să coboare din 
tren. A fost prins de haine de 
stăpinul geamantanului, căruia 
i-a sărit imediat in ajutor un lu
crător de miliție. Pe moment, 
călătoria lui T.H. a fost între
ruptă. A urmat alta, pentru doi 
ani de zile, pe altă rută.

Imprudență 
fatală -

Deși era interzisă vînătoarea 
de mistreți, Muszka Francisc. de 
22 de ani, din satul Mera, ju
dețul Cluj, a luat arma tatălui 
său si, împreună cu prietenul 
său Antal Aurel (un mai vechi 
vînător). s-a dus în pădure și s-a 
așezat la pîndă. La un moment 
dat, a apărut mistrețul. Antal a 
tras două focuri asupra lui, dar 
nu l-a nimerit. Supărat, s-a ri
dicat și s-a îndreptat spre prie
tenul său Francisc. Dar Fran
cisc, emoționat că se apropie de 
el mistrețul, a tras și a nimerit 
în plin. Dar nu în mistreț, ci in 
prietenul său Antal, care a de
cedat pe loc.

îi plăcea 
aglomerația

De la o vreme,' Maria Trifu 
din Drobeta Turnu-Severin era 
atrasă irezistibil spre locurile cu 
cea mai mare aglomerație: 
autobuze, magazine, spectacole. 
După ce se „documenta" cu a- 
tenție, punea ochii pe o anumită 
persoană, de care se ținea ca o 
umbră. Apoi, pindind o clipă 
neatenție din partea acesteia 
contind pe iuțeala și dibăcia 
M.T. ii sustrăgea portmoneul 
bani sau vreun obiect mai 
valoare. Tocmai cind pusese, 
ca de obicei, ochii pe un client 
care-și număra, imprudent, un 
teanc de bani, a fost și ea „ochi
tă". astfel incit in clipa in care 
a întins mina să-i ia portmoneul 
a fost luată, anchetată, judeca
tă și trimisă pentru un an de 
zile intr-un loc fără aglomerație.

de 
fi

ei, 
cu 
de

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

---------------—— • • —-
in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

In atmosfera de exigență 
revoluționară și responsa
bilitate comunistă a dezba
terilor care au avut loc în- 
cepînd din luna februarie 
în organizațiile de bază și 
în plenarele cu activul din 
cele 55 de comune ale ju
dețului Sibiu, printre nu
meroasele probleme abor
date în vederea traducerii 
în viață a programului 
ideologic al partidului, la 
loc de frunte s-au aflat 
cele privitoare la modul de 
materializare a Codului etic 
în comportamentul cotidian 
Ia locul de muncă și in fa
milie. Aproape 14 000 de 
oameni ai satelor — țărani, 
muncitori, mecanizatori, ca
dre didactice — au stăruit cu 
competență, cu spirit critic 
și autocritic asupra găsirii 
unor răspunsuri cit mai 
concrete și mai convingă
toare la întrebări de strin
gentă actualitate : Ce în
seamnă atitudine Înain
tată față de muncă 7 Ce în
seamnă spirit de sacrificiu, 
cinste, corectitudine, mo
destie 7 Ce presupune pro
movarea spiritului revolu
ționar, combativ pentru în
tărirea ordinii și discipli
nei, împotriva fenomenelor 
negative și a manifestări
lor antisociale, a lipsei de 
grijă față de avutul obștesc, 
a toleranței față de abateri 7 
în ce măsură se afirmă că
minele culturale ca factori 
activi de educație, de for
mare a trăsăturilor omnlui 
nou al societății noastre 7

...Iată-ne într-o mare șl 
frumoasă comună sibiană, 
Tălmaciu, bine dezvoltată 
din punct de vedere eco
nomic și cu o bază mate
rială culturală solidă —

patru cămine culturale, trei 
cinematografe, un muzeu 
sătesc, bibliotecă comuna
lă. un club muncitoresc 
etc. O comună aflată în 
plin efort pentru justifi
carea statutului de oraș. 
Dezbaterile au reliefat mai 
întîi faptul că un suflu nou 
s-a făcut simțit după ple
nara din noiembrie 1971 în 
conceperea manifestărilor

măcel, au alcătuit șl pre
zentat programe cu un 
bogat conținut etic și civic. 
De asemenea, în cadrul 
„Tribunei Astrei", ciclu de 
manifestări cultural-educa
tive inițiat de comitetul 
județean pentru cultură și 
educație socialistă, juriști, 
medici, specialiști din alte 
domenii au avut întîlniri 
cu cetățenii comunei, în ca-

sătești, care mai prezintă 
încă destule spectacole 
pseudo-educative, amorfe, 
lipsite de un mesaj etic. 
De asemenea, au fost 
criticați deschis unii’ in
telectuali navetiști care 
nu participă în suficientă 
măsură sau deloc la activi
tățile căminului cultural. 
„Putem trage concluzia, ne 
spunea tovarășul Gh. Pi-

de lipsuri și neajunsuri, nu
meroase adunări de dezba
teri, ca cele din comunele
Avrig, Bazna, Aței, Roșia,
Orlai ș.a., au ajuns la con
cluzii concrete privind a-
sigurarea unui 
de continuitate, 
pe scară largă a

caracter 
folosirea 
formelor

moderne ale muncii politi
ce de masă.

GRADINA SI PIAȚA
9 9

în zilele de debut
ale sezonului cald

ACȚIUNI EDUCATIVE ÎN COMUNELE SIBIENE:

„A trai în chip comunist"
cultural-artistice ca mij
loace educative, că ele 
au cîștigat tot mai mult 
atît în formă, cît și în con
ținut. S-a arătat, de pildă, 
că pe lingă unele acțiuni 
cu mare eficiență educati
vă, inițiate de comitetul 
comunal de partid, comi
tetul comunal U.T.C., consi
liul comunal al F.U.S. (în
tîlniri ale unor deputați, 
cadre cu munci de răspun
dere cu cetățeni a căror 
comportare arată că nu 
și-au însușit codul moral, 
organizarea unor brigăzi 
mixte educative care acțio
nează în școli, cămine de 
nefamiliști, dormitoare co
mune ale muncitorilor fo
restieri ș.a.), fiecare din 
căminele culturale din Tăl
maciu șl din satele apar
ținătoare, Boița și Tăl-

drul cărora au fost explicate 
pe larg normele eticii so
cialiste, au fost analizate în 
amănunt diferitele implica
ții ale alcoolismului, para
zitismului ș.a. O mare efi
ciență educativă au avut 
procesele publice, filmele 
de scurt metraj cu conținut 
etic, noua rubrică a stației 
de radioamplificare „Să 
muncim și să trăim în chip 
comunist".

O seamă de participanți 
la dezbateri — printre care 
Aurelia Aldea, maistru la 
întreprinderea „Firul roșu", 
învățătorul Marius Barna, 
profesorul Nicolae Roncea 
— subliniind succesele din 
ultimul timp, au formulat 
însă justificate critici la a- 
dresa aportului încă nesa
tisfăcător al bibliotecilor, ca 
și al unor cămine culturale

loiu, locțiitorul secretarului 
comitetului comunal de par
tid, că dezbaterile ideolo
gice desfășurate in ultima 
vreme în comună ne-au 
fost de un real folos, ne-au 
dat o orientare clară și de 
perspectivă asupra a ceea 
ce mai avem de făcut pen
tru înfăptuirea concretă și 
consecventă a normelor 
eticii și echității socialiste".

Este meritul multora din
tre dezbaterile desfășurate 
în comunele sibiene că, 
văzînd în așezămintele cul
turale sătești locuri propice 
pentru o rodnică muncă 
politico-educativă, au ac
ționat pentru intensificarea 
activității acestor „lăcașuri 
de lumină și de educație". 
Ridicîndu-se la cotele exi
gențelor actuale, dovedind 
spirit de intransigență față

Se poate face mai mult 
pentru formarea omului cu 
o conștiință înaintată față 
de multiplele sarcini ale 
comunei — aceasta este 
principala concluzie a dez
baterilor. De pildă, partici- 
panții la discuții din comu
na Hoghilag au adoptat 
măsura înființării unor ga
zete de stradă și satirice, nu 
numai în centrul de comună, 
ci și în satele aparținătoa
re. Cei din Moșna, sensi
bilizați de criticile cu pri
vire la faptul că în unele 
familii sau la C.A.P. fe
meia muncește adesea du
blu decît bărbatul, și-au în
sușit propunerea ca pe lingă 
fiecare cămin cultural să 
funcționeze un club al fe
meilor. Sînt măsuri viabile, 
izvorîte din realitățile loca
le, menite să anime mai 
mult activitatea politico- 
educativă a căminelor cul
turale, care trebuie să-și 
găsească materializarea în 
înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor ce se desprind 
din planurile de dezvoltare 
în profil teritorial, în șfor- 
tul de ridicare a nivelului 
social-cultural al comune
lor, a conștiinței socialiste a 
tuturor cetățenilor.

Nicolae BRUJAN
corespondentul

(Urmare din pag. I)

cumulări și experiențe de 
veacuri, pe constituirea 
unui fond afectiv cu nuan- ' 
țe particulare, pe reazemul 
etic distilat din experiența 
de muncă și luptă, din 
bucurii și amărăciuni, din 
izbînzi și eșecuri. Ce pre
ia, așadar,. orașul nou din 
zestrea vechiului tîrg 7

Cîteva răspunsuri la a- 
ceastă posibilă întrebare 
le-am aflat la fabrica ale 
cărei suveici n-au cunos
cut odihna tocmai din 1879 
— întreprinderea textilă 
„Oltul", in curînd cente
nară, fabrica se mîndrește 
cu o sumedenie, de presti
gioase distincții, dar se 
mîndrește, mai ales, cu cel 
mai închegat și mai matur 
colectiv din Sfîntu-Gheor- 
ghe, adevărată „inimă 
muncitorească" a orașului. 
In celelalte întreprinderi 
de pe platforma industria
lă, chitul abia s-a uscat la 
ferestre, încă miroase a 
vopsea proaspătă, pomlșo- 
rii plantați în curțile inte
rioare așteaptă bucuria pri
melor frunze. Colectivele 
de aici sînt în plin proces 
de formare, lucrurile se a- 
șază încet, sigur, temei
nic ; este o etapă care la 
„Oltul" s-a depășit de 
mult, marca fabricii fiind 
puternic aureolată de bla
zonul seriozității, dăruirii, 
deplinei conștiințe munci
torești.

Comunistul Ludovic Ba- 
rabas lucrează la „Oltul" 
din 1935. Meseria și-a în- 
ceput-o, alături de Kiss 
Jen8 (acum, maistru de 
schimb la filatură) și de 
Stoica Dionisie (acum, a- 
jutor de maistru), într-un 
atelier de lăcătușerie as
cuns într-un subsol. Fabri
ca a crescut literalmente

me la „Oltul". Aici am în
vățat, alături de marea 
lecție a prieteniei și cola
borării, SA NU NE MUL
ȚUMIM NICIODATĂ CU 
CEEA CE AM ÎNFĂPTU
IT, să năzuim mereu la 
mai mult, mereu mai sus". 
O idee care se înscrie de 
la sine în „zestrea de aur" 
a spiritualității orașului I

nistă. Multe fete au plecat 
in alte secții, in alte schim
buri, nu mai avem relații 
directe de muncă, dar cind 
se confruntă cu o situație 
de viață deosebită, și Sma- 
randa Zidăruș, și TUzes 
Margit, și Iancu Iulia, tot 
pe mine mă caută, spre a 
ne sfătui împreună...". Se
cretara comitetului de par-

Zestrea noului oraș
sub ochii Iul —■ dar nu, 
greșesc, „sub ochlî lui" este 
o sintagmă nepotrivită, ea 
presupune oarecum pasi
vitate contemplativă, in 
vreme ee Ludovic Barabas 
a pus umărul, contribuind 
din plin la dezvoltarea și 
maturizarea unei întreprin
deri care a ajuns, astăzi, 
binecunoscută în 14 țări 
de pe patru continente. 
„Voi ieși la pensie in 1980 
— ne spune Barabas — 
după ce se va încheia încă 
un cincinal. Aștept cu în
credere acele ultime cifre 
de bilanț cu care voi mai 
putea să mă confrunt ; 
atunci voi ști exact cit și 
ce am izbutit să realizez 
de-a lungul unei vieți pe
trecute aproape in Intre gi-

SA-ȚI IUBEȘTI FABRI
CA AȘA CUM ȚI-AI IUBI 
CASA — ne spune Kiss 
Jen6, de patru decenii ia 
„Oltul". „Dacă ar fi să-mi 
încep viața de la capăt, nu 
mi-aș alege nici altă me
serie, nici alt loc de muncă"■ 
Președinta comisiei de fe
mei a fabricii, Kiss S. Iren, 
Erou al muncii socialiste, 
angajată 1* „Oltul" încă din 
1940, ne-a vorbit despre re
lația „bătrinelor" cu tînăra 
generație de țesătoare. 
„Sint nu numai colegele 
noastre de muncă, nu nu
mai prietenele noastre,, ci 
și, intr-un fel, copiii noștri. 
SA SPRIJINI TOTDEAUNA 
PE CEI TINERI — iată o 
adevărată obligație comu-

tid, Szabo Irina, nu a ln- 
tîrziat prea mult cu răs
punsul la întrebarea „mai 
țineți minte prima retribu
ție ?“. „Da. Mi-am cumpă
rat — și vă rog să nu zim- 
biți — un ceas deșteptător. 
Aveam unul vechi și mă 
persecuta ideea că, intr-o 
dimineață, nu va suna la 
vreme... La noi, la „Oltul", 
DISCIPLINA DE PRO
DUCȚIE ȚINE SEAMA 
DE FIECARE MINUT, a 
intirzia ori a absenta în
seamnă a te expune deza
probării generale. Procen
tul absențelor nemotivate, 
intr-o întreprindere cu 2 600 
de angajați nu trece de 
0,02 la sută !“. Viorica Sfito, 
într-un fel... moldoveancă

(a urmat facultatea la Iași), 
ne-a arătat atelierul în care 
ă-a încadrat ca muncitoare, 
apoi școala profesională, 
apoi liceul pe care l-a ab
solvit la „seral". „NICIO
DATĂ N-AM CONSIDE
RAT CA ȘTIU DESTUL — 
acum sint ingineră și con
tinui să mă instruiesc. In 
curind vom fabrica popli- 
nuri de finețe superioară, 
vedeți, secția e in con
strucție, ne vom confrunta 
cu probleme noi, ceea ce 
știu ajunge și, parcă to
tuși... n-ajunge.

Ultimul dintre interlocu
tori, Zoltăn Hegyi, directo
rul întreprinderii, subliniind 
faptul că, în decursul a 12 
ani, fabrica nu a înregistrat 
nici o reclamație ori refuz 
la export (și se exportă 
jumătate din totalul pro
ducției !), ne-a rugat să 
consemnăm convingerea sa 
și a tuturor celor ce lucrea
ză la „Oltul" că aici, la 
Sfîntu-Gheorghe, „CALI
TATEA PRODUSELOR 
ESTE O CHESTIUNE DE 
M1NDRIE Șl DEMNITATE 
MUNCITOREASCĂ".

Iată deci cîteva note 
pentru definirea „zestrei" 
cu care un oraș intră într-o 
nouă virstă. intoreîndu-se 
către tinerețe și luînd cu 
sine, înțelepțește, tot ceea 
ce anii, deceniile, secolele 
au validat și impus drept 
valoare morală de neînlo
cuit...

O alee, numită „Bulevardul Milio
narilor", taie în două pămînturile în
treprinderii de sere Popești-Bucu- 
rești. în stingă și în dreapta, cit pot 
cuprinde ochii — 142 ha acoperite cu 
sticlă. Și toate 142 ha cu legume. 
Temperatura de peste 20°C, forfota 
oamenilor care recoltează roșii, cas
traveți, salată, ardei, verdețuri și 
varză timpurie, uruitul camioanelor 
venite din piețe să încarce marfa, 
ulcioarele cu apă rece rezemate de 
brazde — totul îți dă senzația că e 
vară și la recoltarea legumelor e se
zon de vîrf. „Chiar așa și este, ne 
spunea tovarășul Nicolae Ridiche, 
directorul serelor. Zilnic, din grădi
nile noastre pornesc spre piețe peste 
cincizeci de tone de legume proas
pete. Treptat, cantitățile vor spori, 
iar prețurile vor începe să scadă. 
Creșterea producției, îmbunătățirea 
aprovizionării populației stau în a- 
cest an, mai mult ca oricînd, în a- 
tenția tuturor legumicultorilor, deci 
și a noastră. Rezultatul : in primul 
trimestru din acest an ne-am depă
șit sarcinile contractuale cu 800 
tone".

Despre interesul vădit pe care u- 
nitățile legumicole îl manifestă pen
tru creșterea producției, a îndestu
lării piețelor alimentare cu mărfuri 
proaspete,, acum și în sezonul ime
diat următor, am avut un șir de con
vorbiri cu mulți șefi de sere, cu 
simpli țărani din satele județului 
Ilfov, cu factori de răspundere din 
Centrala pentru producția și valori
ficarea legumelor și fructelor. Am 
înțeles — fapt esențial — că anul 
acesta se fac eforturi deosebite 
pentru a fi livrată piețelor alimen
tare o cantitate superioară de legu
me și fructe față de anii trecuți. Pa 
ce bază ? Firește, și pe baza extin
derii suprafețelor, dar în primul rînd 
pe seama intensificării producției, 
obținerii a două și chiar trei recolte 
de legume pe an de pe același teren.

Paralel, a fost acordată o mare a- 
tenție producerii de legume în toate 
ogrăzile țăranilor. Centrala de legu
me, unitățile ei din subordine au o- 
ferit și oferă fiecărui solicitant toate 
materialele necesare cultivării legu
melor în gospodăriile individuale : 
folii de polietilenă, semințe, mate
rial lemnos ș.a. (Numai în Ilfov, de 
pildă, se prevede ca de pe aceste su
prafețe, aparent mici, să se obțină 
peste 100 000 tone de legume).

Volumul sporit de legume impune 
fiecărui compartiment de activitate 
din legumicultură perfecționări din 
mers. In ce privește preocuparea pen
tru eliminarea risipei, tovarășul Șer- 
ban Popa, directorul tehnic al Cen
tralei de legume și fructe, ne-a 
vorbit despre închiderea unor „su
pape" prin care se scurgeau cu 
ani în urmă valori considera
bile. In mai toate județele țării 
existau și există la un moment dat 
acele „explozii" de producție din 
care rezultau surplusuri și pro
duse sub standarde, pe care nu le 
puteau prelucra imediat nici fabricile

de conserve, nu le putea absorbi nici 
piața. Pentru semiindustrializarea a- 
cestora au apărut, pe lingă unități 
ale I.V.L.F.. mici ateliere construite 
din materiale ușoare și ieftine, uti
late cu posibilități locale sau 
redistribuiri de utilaje. Capacita
tea anuală de producție a aces
tor mici secții (peste o sută la nu
măr) este acum de aproape 300 000 
tone semiconserve, pastă de tomate, 
produse deshidratate, marmeladă 
ș.a.m.d. Centrala de legume și 
fructe, cu sprijinul ministerului 
tutelar, al consiliilor populare, a 
construit sau amenajat, în cele 
mai multe dintre județe, depo
zite frigorifice, atit de necesare 
sortării, stocării și menținerii pros
pețimii mărfurilor ușor perisabi
le. Asemenea depozite, cu o ca
pacitate de zeci de mii de tone, vor 
continua să se construiască anul a- 
cesta in județele Timiș, Bihor, Mu
reș, Sibiu, Caraș-Severin, Sălaj, 
Dîmbovița.

Va continua într-un ritm susținut, 
în toate județele, modernizarea re
țelei pentru comercializarea tuturor 
produselor legumicole. în primul 
rind, anul acesta se vor deschide în 
toate orașele reședință de județ ma
gazine tip „Fortuna" — ca cele din 
București, Vaslui, Constanța și Plo
iești. Asemenea magazine universale 
vor fi amplasate în cartierele noi. la 
parterul blocurilor, vor fi dotate 
cu aparate de marcat, cu mobilier 
nou. In multe orașe, pe lingă între
prinderile de valorificare a legume
lor vor fi instalate și linii automate 
de cîntărit și ambalat. Pe această 
bază, la București, Buzău. Ploiești, 
Bacău, Timișoara, Sibiu, Brăila și 
Cluj-Napoca — unele produse vor fi 
selecționate și vîndute numai în am
balaje de plasă.

Dar, ne mai spuneau specialiștii de 
la Centrala de legume și fructe, do
tările anunțate, amenajările și noile 
construcții, volumul mai mare de 
produse nu rezolvă întreaga proble
mă a aprovizionării. Intr-un aseme
nea sector care valorifică produse 
proaspete, perisabile, totul — de la 
recoltare pînă la așezarea mărfuri
lor în vitrine — trebuie să fie bine 
organizat, să funcționeze ca un me
canism de ceasornic bine reglat. Iată 
de ce, mai mult decît în anii trecuți. 
Centrala de resort, ajutată de între
prinderile și complexele din subordi
ne, va juca în sezonul actual rolul 
de dispecer, de „dirijor" al aprovi
zionării. în acest scop, sistemul „in
formațiilor scrise" a fost înlocuit în 
totalitate cu informații directe, de la 
grădină la piață, furnizate zilnic de 
oameni detașați special de centrală 
și întreprinderi în incinta unităților 
producătoare.

Vom urmări pe parcurs modul în 
care unitățile I.L.F. iși vor respecta 
aceste promisiuni, informind la rîn- 
dul nostru publicul.

Gheorghe GRAURE 
Alexandru BRAD

tv
PROGRAMUL I

8,00 Teleșcoală.
10,00 Armonii de primăvară.
10,20 Film artistic : „Singurătatea aler

gătorului de cursă lungă".
12,00 Telex.
în jurul orei 15,00 — Transmisie directă 

de la aeroportul internațional 
București-Otopeni : ceremonia so
sirii președintelui Republicii Sene
gal, Leopold S6dar Senghor, care, 
Ia invitația președintelui Republi
cii Socialiste Rom&nia, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efedtua, împreună 
cu doamna Colette Sădar Senghor, 
o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 Pentru sănătatea dv. : Primul aju

tor în caz de accidente (II).
17.15 Moldovă, mai tînărâ ești !
17,35 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
18,05 Actualitatea eultural-artistlcă.
18,45 Teleglob. Contraste boliviene.
19,05 Bijuterii muzicale.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Muzică ușoară.
20.30 Teatru TV : „Constantin Brlnco- 

veanu“ de Nicolae lorga.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : „Apel urgent".
21.10 Telex.
21.15 Spectacolul lumii (XIII).
21,40 Tezaur de cîntec românesc.
82,05 Baladă pentru acest pămînt.

• „CAI fi MIJLOACE DE 
CREȘTERE A EFICIENȚEI 
PROPAGANDEI PRIN SIS
TEMUL INVAȚAMINTULUI 
POLITICO-IDEOLOGIC DE 
PARTID", este tema cercetării 
sociologice întreprinse, în jude
țul Buzău, de o echipă de spe
cialiști buzoieni și din Capitală. 
• LA BtRLAD s-a desfășurat 
primul Colocviu național al ti
nerilor regizori din teatrele 
dramatice. Au participat tineri 
regizori, critici de teatru, oa
meni de artă și cultură și co
lectivele a opt teatre. • „CO
DUL ETICII ȘI ECHITĂ
ȚII SOCIALISTE IN VIAȚA

NOASTRĂ" este emblema a 
numeroase manifestări cultural- 
educative organizate in județul 
Bacău. Teme ca „Rolul universi
tății populare în difuzarea știin
ței și culturii", „Mit și adevăr", 
„Orașul și oamenii săi" au ofe
rit prilejul unor schimburi de 
experiență, simpozioane, spec
tacole, expoziții la Dărmănești, 
Podul Turcului, Bacău, Buhuși. 
• „SĂPTAMINA CREAȚIEI 
MUZICALE ROMÂNEȘTI" pe 
scena Teatrului muzical „N. 
Leonard" din Galați a progra
mat operetele „Valurile Dunării" 
de George Grigorlu, „Lăsați-mă 
să cint" de Gherase Dendrino,

operele într-un act „Interogato
riul din zori" de Doru Popovici, 
„O noapte furtunoasă" de Paul 
Constantinescu și alte specta
cole din creația originală româ
nească. • LA CASA DE CUL
TURA A TINERETULUI ȘI 
STUDENȚILOR DIN IAȘI a 
avut loc o manifestare cultural- 
științifică cu tema „Dinamica 
relațiilor dintre generații în 
procesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și al înaintării spre comunism", 
o LA ZALĂU s-a deschis ex
poziția „Construcția socialismu
lui în țara noastră — oglindită 
în arta plastică". • „ZILELE

EDUCAȚIEI POLITICE ȘI ALE 
CULTURII SOCIALISTE RO
MAN ’76", au programat ac
țiuni Interesante pe teme po-

litico-sociale și cultural-educa
tive. Tot la Roman, sub gene
ricul „Intre noi, constructorii 
de mașini", au început manifes
tările prilejuite de împlinirea a 
60 de ani de existență a între
prinderii mecanice din localitate. 
• LA PIATRA NEAMȚ s-a des
chis o expoziție de artă popu

lară, avînd ca temă „Țesături 
de casă din județul Neamț". 
• „SĂPTAMINA UNIVERSI
TARA", organizată la Oradea, 
a cuprins acțiuni dedicate știin
ței și tehnicii românești in 
cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. • LA SLOBOZIA a 
apărut un „Caiet documentar", 
în care sînt prezentate princi
palele aspecte ale dezvoltării 
economico-sociale ale județului 
Ialomița, precum și sarcinile 
prevăzute pentru perioada 
1976—1980. • „SEMNIFICAȚIA 
ISTORICA A CREĂRII P.C.R. 
pentru dezvoltarea societății

românești", „Programul ideolo
gic — parte integrantă a Pro
gramului P.C.R. de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a 
României spre comunism", 
„File de istorie : momente im
portante din lupta clasei mun
citoare sub conducerea P.C.R. 
pentru drepturi sociale și poli
tice" sînt temele unor expuneri, 
dezbateri, concursuri organiza
te recent în județul Timiș. 
• LA CASA TEHNICII din 
Focșani a avut loc o dezbatere 
cu participarea inginerilor și 
economiștilor din întreprinde

rile orașului pe tema „Cerceta
rea științifică și dezvoltarea e- 
conomică în lumina hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului", o AGENDA ME- 
HEDINȚEANA. La Drobeta 
Turnu-Severin s-a deschis ex
poziția de pictură și sculptură 
a elevilor liceului de artă plas
tică din localitate. La Hinova și 
Devesel s-au organizat dezba
teri pe temele : „Tineretul și 
tradițiile noastre revoluționa
re", „Tînăra generație în fața 
unui viitor luminos".

Corespondenții „Scînteii"
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STEAGURILE VREDNICIEI MUNCITOREȘTI -
CELOR MAI BUNI DINTRE CEI SUNI I

Inmînarea Steagului roșu și a Diplomei de onoare
de unități fruntașe

Luni au început festivitățile de 
decernare a Steagului roșu și a Di
plomei de onoare de fruntașe pe tară 
unităților care, în 1975, s-au situat pe 
primul loc în întrecerea socialistă, 
aducind o contribuție de preț la 
succesele înregistrate în îndeplinirea 
exemplară ă planului anual și a 
cincinalului înainte de termen.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
CHIMICE DIN BUCUREȘTI, distins 
de curînd cu Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I, a 
primit, luni după-amiază, în cadrul 
unei adunări festive, Steagul roșu și 
Diploma de fruntaș pe țară pentru 
ocuparea locului I în întrecerea des
fășurată în anul 1975 între institutele 
de cercetări.

în cuvîntul său, dr. ing. Iuliu Mol
dovan, director, adjunct științific al 
institutului, a prezentat principalele 
realizări ale cercetătorilor de aici în 
cursul anului trecut pe linia crește
rii producției chimice, valorificării 
unor noi materii prime și auxiliare 
indigene, reducerii importurilor și 
creșterii disponibilităților pentru ex
port. Acționînd cu hotărîre pentru 
înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen, punînd în Vhloare indicațiile 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitelor de lucru efectuate 
aici, cercetătorii institutului au reali
zat și depășit angajamentele asumate 
pe anul 1975 privind punerea în 
funcțiune a 17 obiective industriale, 
au încheiat cercetările pentru proiec
tarea a 17 instalații, au stabilit teh
nologiile de fabricație pentru produse 
noi, care vor conduce la reducerea 
importului. Vorbitorul a înfățișat 
apoi sarcinile de mare răspundere 
ce revin Cercetătorilor din domeniul 
chimiei în acest cincinal.

După momentul solemn al înmînă- 
rii Steagului roșu și Diplomei de 
fruntaș pe țară, tovarășul Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a felicitat colectivul 
de la ICECHIM pentru rezultatele 
obținute. Cercetătorii institutului au 
fost, de asemenea, felicitați de to
varășii Gheorghe Caranfil, adjunct 
al ministrului industriei chimice, și 
Dumitru Necșoiu, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 7.

★
Locul I în întrecerea socialistă pe 

anul 1975 a fost ocupat și de colecti
vul cunoscutei întreprinderi bucureș- 
tene „23 AUGUST", distinsă recent 
cu „Ordinul Muncii" clasa I.

La adunarea festivă desfășurată 
luni după-amiază, ing. Mircea Dră- 
gulin. directorul unității, a trecut în 
revistă succesele obținute de acest 
harnic colectiv pentru sporirea efi
cienței economice, arătînd, între al
tele, că în anul 1975 a fost realizată 
o producție suplimentară de 145 mi
lioane lei, înregistrîndu-se importan
te economii la prețul de cost, pre
cum și la cheltuielile valutare. De 
asemenea, cu forțe proprii s-au exe
cutat utilaje de înaltă performanță 
destinate autoutilării în valoare de 
125 milioane lei. Aceste rezultate 
au adus colectivului de muncă pen
tru a patra oară un loc fruntaș in 
Întrecerea socialistă în cincinalul 
trecut. Și primul trimestru din acest 
an marchează noî înfăptuiri de pres
tigiu în întreprinderea bucureșteană. 
Bilanțul pe perioada menționată 
consemnează o producție industrială 
suplimentară in valoare de 39.4 mi
lioane lei.

Pentru rezultatele obținute și dis
tincțiile primite, cei prezenți au fost 
felicitați de tovarășii Gheorghe Cioa
ră, prim-secretar al Comitetului mu

Luni dimineața a părăsit Capitala 
Aii Yata. reprezentantul special al 
regelui Marocului, Hassan al II-lea. 
Oaspetele a fost însoțit de Maâti Jo- 
rio, ambasadorul Marocului la Bucu
rești.

La plecare au fost prezenți Va- 
sile Pungan. consilier al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E., precum și 
membri ai Ambasadei Marocului la 
București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Sierra Leone, luni după-amiază, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat în 
Capitală o manifestare culturală.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.
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BOX: „CENTURA DE AUR" CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală au început luni întrece
rile celei de-a 5-a ediții a tradițio
nalei competiții de box „Centura de 
aur", Ia care participă anul acesta 
peste 100 de pugiliști din 15 țări.

în prima reuniune s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Categoria 
muscă : Dinu Teodor intrece la punc
te pe Padron (Venezuela) ; Dumitru 
Burdihoi bate la puncte pe Kin Jun 
Kol (R.P.D. Coreeană) ; Niță Robu 
intrece la puncte pe I. Bogdanov 
(U.R.S.S.) : Najil (Tunisia) cîștigă la 
puncte în fața lui Kutebo (Ghana) ; 
Ibrahim Faredin intrece la puncte pe 
Duvalon (Cuba). La această categorie 
pugiliștii români au avut o evo
luție remarcabilă in această primă 
gală.

Categoria ușoară : Petre Anton în
vinge prin K.O. pe Jalassy (Tunisia); 
Aldana (Cuba) invinge la puncte pe 
Cornel Hoduț ; categoria mijlocie- 
mică : Sandu Tirîlă intrece la puncte

LUPTE : Întrecerile europene
Luptătorii români au obținut noi 

victorii in turul patru al campiona
telor europene de lupte libere de la 
Leningrad. La categoria supergrea, 
Ladislau Simon l-a invins prin tuș 
pe campionul Bulgariei. Ghercev. La 
categoria 57 kg, Gigei Angel a cîști- 
gat tot prin tuș în fața campionului 
bulgar Ivan Țocev. Petre Coman 
(catcg. 62 kg) a obținut și el victo
ria înainte de limită, întrecindu-1 
prin tuș tehnic pe vest-germanul 
Eduard Girei.

pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1975
nicipal de partid București, și Gheor
ghe Stuparu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.

★
în bilanțul prezentat de ing. Mihai 

Gugiu, directorul ÎNTREPRINDERII 
FORESTIERE DE EXPLOATARE ȘI 
TRANSPORT DIN PITEȘTI, unitate 
fruntașă pe țară în această ramură, 
s-a subliniat că sarcinile de plan ce 
au revenit anul trecut forestierilor 
din această parte a țării au fost de
pășite cu 2,5 la sută la producția 
globală și 11,9 la sută la export, în 
condițiile reducerii cheltuielilor de 
producție cu peste 4 milioane lei. 
S-a relevat, totodată, și faptul că 
prevederile de plan aferente cinci
nalului 1971—1975 au fost realizate 
cu mai multe luni înainte de termen.

Harnicul colectiv al acestei unități 
industriale a fost felicitat de Arpad 
Orban, membru al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele comitetului 
Uniunii sindicatelor din ramura e- 
conomieî forestiere și materialelor 
de construcții, Ion Rîmbu, adjunct 
al ministrului economiei forestiere 
și materialelor de construcții, de 
Gheorghe Nicolae, secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R.

★
înfăfișînd, în cadrul adunării fes

tive, rezultatele deosebite ale colec
tivului TRUSTULUI DE CONSTRUC- 
TII-CLUJ, inginerul Grațian Șerban, 
directorul trustului, a reliefat că 
întreaga activitate desfășurată în 
anul care a trecut a purtat am
prenta prețioaselor Indicații ale to
varășului Nicolae Ceaușescu date cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate 
în județul Cluj. Colectivul a îndeplinit 
prevederile cincinalului cu aproape 
șase luni și jumătate mai devreme. 
Ca urmare a preocupărilor întregului 
colectiv pentru promovarea progresu
lui tehnic, peste 97 la »ută din volu
mul de locuințe s-a realizat în 
structuri industrializate, a crescut 
gradul de mecanizare a lucrărilor și 
s-au îmbunătățit indicii de utilizare 
a dotărilor tehnice, pe această bază 
realizîndu-se un spor de producție la 
constructii-montaj de peste 71 mi
lioane lei. în 1975 au fost date în fo
losință peste 4 600 apartamente, 1 564 
locuri in cămine muncitorești, 1 200 
locuri în grădinițe, cămine și creșe, 
unități comerciale, majoritatea îna
inte de termenul prevăzut.

Pentru succesele obținute, colecti
vul de constructori a fost felicitat de 
tovarășii Ștefan Mocuța. prim-secre
tar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., și de Ion Bratu, vicepre
ședinte al comitetului Uniunii sindi
catelor din industria construcțiilor.

★
Colectivul DEPOULUI C.F.R. 

BUCUREȘTI—CALATORI a ocupat 
locul întîi în întrecerea socialistă în 
cadrul întreprinderilor de trans
porturi și telecomunicații pe anul 
trecut.

Relevînd activitatea desfășurată în 
cursul anului 1975, Eliodor Stănescu. 
șeful depoului, a arătat că planul 
producției globale a fost depășit cu 
peste 11 la sută, ceea ce echivalează 
cu remorcarea, în plus, a 105 perechi 
de trenuri pe distanța București— 
Constanța. Efectuînd acest spor de 
prestații cu același număr de loco
motive. productivitatea muncii a fost 
depășită cu aproape 15 la sută, iar 
prețul de cost a fost redus cu 11 la 
sută față de prevederi, obținîndu-se 
o economie de 14,2 milioane lei. In 
aceeași perioadă s-au executat re- 
amenajări și extinderi de ateliere

Cronica zilei
A părăsit Capitala delegația Parti

dului Socialist din Costa Rica, con
dusă de Alvaro Montero Mejia, se
cretar general al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită în țara noastră. La plecare, dele
gația P.S. din Costa Rica a fost salu
tată de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct al șefului secției re
lații externe a C.C. al P.C.R.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare lui Ieng Sary cu ocazia 
numirii acestuia în funcția de vice- 
prim-ministru și ministru "al afaceri
lor externe al Cambodgieî Demo
crate.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe și cooperării al Re
publicii Ciad, șef de escadron. Ka- 

pe Anatoli Butenko (U.R.S.S.) ; Olz- 
voi Dashijm (R.P. Mongolă) învinge 
prin K.O. pe Labjois (Franța); Vasile 
Didea cîștigă la puncte meciul cu 
Constantin Ciochină.

în cea de-a doua gală a competi
ției internaționale de box „Centura 
de aur", pugilistul român de catego
ria semimuscă Remus Cosma l-a 
învins la puncte într-un meci specta
culos pe cubanezul Alfonso Ramon. 
La aceeași categorie, boxerul vene- 
zuelean Arnando Goevara a obținut 
o victorie rapidă prin k.o. în fața 
tunisianului Băii. Alte rezultate : 
Alexandru Turei întrece la puncte pe 
Labib Kheer (R.A. Egipt) ; Gheorghe 
Niță întrece prin descalificare pe 
Nesim Abdelabib (Maroc).

în limitele categoriei cocoș, Joavito 
Rencifo (Venezuela) l-a întrecut la 
puncte pe Sanujar (R.P. Mongolă), 
iar cubanezul Adolfo Horta a cîștigat, 
de asemenea, la puncte întîlnirea cu 
Ion Lungu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS : „Troieul Avis"

„Trofeul Avis" a continuat la 
Keauhou-Kona (Hawaii) cu meciul 
dintre jucătorul român Ilie Năstase 
și campionul australian Rod Laver. 
La capătul unei partide în care și-a 
etalat întreaga măiestrie sportivă, Ilie 
Năstase a terminat învingător în pa
tru seturi, cu 7—6, 6—1. 4—6, 6—3.

în urma acestei victorii, Ilie 
Năstase s-a clasat pe primul loc, 
neînvins, în grupa A și s-a calificat, 
pentru semifinalele competiției. 

pentru repararea locomotivelor elec
trice, diesel-electrice, diesel-hidrau- 
lice și automotoare.

Pentru rezultatele obținute, colecti
vul unității feroviare bucureștene a 
fost felicitat de Paul Nagy, secretar 
al Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, și de Ionel Dia- 
conescu, prim-adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor.

★
Făcînd bilanțul realizărilor obținute 

în anul care a trecut, directorul ÎN
TREPRINDERII COMERCIALE DE 
STAT PENTRU MĂRFURI INDUS
TRIALE—PLOIEȘTI, Dumitru Bru- 
mărescu, a relevat că în anul 1975 
planul de desfacere a mărfurilor cu 
amănuntul a fost depășit cu 6,4 la 
sută, în cea mai mare parte prin creș
terea productivității muncii, și s-au 
realizat economii la cheltuielile de 
circulație de 950 000 lei. S-a obținut 
astfel un beneficiu suplimentar de 
2 280 000 lei, depășindu-se rentabili
tatea planificată cu 2,9 la sută.

Succese de prestigiu s-au obținut 
și în acest an, în care întreprinde
rea ploieșteană a lansat Întrecerea 
către toate unitățile de profil din 
țară. Astfel, primul trimestru a fost 
încheiat cu o depășire de 3,5 la sută 
a planului de desfacere și cu 697 000 ■ 
lei beneficii suplimentare.

Colectivul fruntaș a fost felicitat 
de Ion Paraschiv, prim-secretar al 
Comitetului municipal Ploiești al 
P.C.R., primarul orașului, de repre
zentanți ai ministerului de resort.

★
Steagul roșu și Diploma de frun

taș pe țară în întrecerea socialistă 
au fost înmînate și colectivului IN
STITUTULUI DE PROIECTĂRI DE 
ÎNTREPRINDERI CONSTRUCTOA
RE DE MAȘINI DIN CAPITALA. La 
festivitatea ce a avut loc cu acest 
prilej, Eugeniu Bănulescu, directorul 
unității, a arătat că în cursul anului 
1975, ca urmare a creșterii produc
tivității, a organizării superioare a 
activității, majoritatea documentații
lor au fost predate beneficiarilor 
înainte de termenele prevăzute. în 
anul precedent au fost proiectate 160 
de obiective industriale, s-au elabo
rat numeroase studii tehnico-econo- 
mice și alte lucrări la un înalt ni
vel calitativ.

Proiectanții, întregul colectiv au 
fost felicitați de Constantin Mîn- 
dreanu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. IOan Fătăceanu, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Constantin 
Prodan, secretar al Comitetului de 
partid al sectorului I.

în încheierea manifestărilor, în- 
tr-o atmosferă de entuziasm, parti- 
cipantii au adoptat telegrame 
adresate COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
exprimă recunoștința lor fierbinte 
conducerii de partid și de stat pen
tru înaltele distincții cu care a fost 
onorată activitatea lor, hotărîrea 
de a nu precupeți nici un efort în 
vederea dezvoltării realizărilor din 
anul trecut, în scopul îndeplinirii 
exemplare a prevederilor de plan și 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă pe anul 1976, pentru 
înfăptuirea tuturor sarcinilor ce le 
revin din documentele celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. Tot
odată. în telegrame a fost exprimată 
preocuparea deosebită pentru educa
rea maselor de oameni ai muncii în 
spiritul eticii și echității socialiste, 
al dragostei nemărginite față de pa
trie și partid. (Agcrpres) 

mogue Wadal Abdelkader, pentru fe
licitările adresate cu prilejul zilei 
naționale a acestei țări.

★
Luni dimineață au fost inaugurate 

cursurile unei noi serii de participanți 
la programele Centrului internațio
nal de perfecționare a pregătirii ca
drelor din țări în curs de dezvol
tare, organizate de Academia „Ște
fan Gheorghiu".

★
în ciclul manifestărilor organizate 

în cinstea aniversării a 55 de ani de 
la ' crearea Partidului Comunist 
Român și în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii socia
liste, luni după-amiază au început la 
Conservatorul „Ciprian Porumbescu" 
din Capitală lucrările unei sesiuni 
științifice și artistice.

★
Luni seara, la cinematograful „Sca

la" din Capitală a avut loc premie
ra filmului românesc „Mere roșii", 
precedată de premiera filmului do
cumentar „Vlad Țepeș". (Agerpres)

Gimnastică
Campionatele internaționale de 

gimnastică ale României s-au înche
iat cu victoria sportivilor noștri, care 
au cucerit toate titlurile puse în joc 
la această ediție. Iată cîștigătorii : 
INDIVIDUAL COMPUS, masculin — 
Dan Grecu. iar la feminin — Anca 
Grigoraș. PE APARATE, masculin : 
sol — Kurt Szillier, cal — Gheorghe 
Păunescu. inele — Dan Grecu. sări
turi — Radu Branea, paralele — Dan 
Grecu, bară fixă — Dan Grecu. Fe
minin : sărituri — • Anca Grigoraș, 
paralele — Marilena Neacșu, birnă — 
Anca Grigoraș, sol — Marilena 
Neacșu.

Handbal
Handbaliștii români au cucerit 

„Cupa țărilor latine", învingind în fi
nală reprezentativa Spaniei cu sco
rul de 22—16. Echipa României ciș- 
tigă astfel pentru a șasea oară con
secutiv această tradițională compe
tiție.

VOLEI
Turneul internațional de volei pen

tru echipe de juniori, disputat in 
localitatea Koethen (in apropiere de 
Halie), s-a încheiat cu victoria se
lecționatei României, care a termi
nat neînvinsă competiția, totalizînd 
6 puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile R. D. Germane (I) 
— 5 puncte, Bulgariei — 4 puncte 
și R. D. Germane (II) — 3 puncte.

★
Competiția internațională feminină

Plenara Consiliului
Luni, 19 aprilie 1976, a avut loc 

plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor . din 
România. Plenara a dezbătut și apro
bat proiectul de Raport al Consiliului 
Central al U.G.S.R., care urmează a 
fi prezentat Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, precum și 
completările și modificările ce se 
propun a fi aduse statutelor organi
zațiilor sindicale. S-au examinat, 
totodată, stadiul pregătirilor pentru 
congresul U.G.S.R. și modul cum 
s-au desfășurat conferințele uniunilor 
sindicatelor pe ramuri de activitate, 
preocuparea organelor și organiza
țiilor sindicale în domeniul selecțio
nării, promovării și educării cadre
lor, concluziile privind numărul și

Sosirea unei delegații parlamentare din Liberia
Luni seara a sosit în Capitală o 

delegație parlamentară liberiană, 
condusă de Richard A. Henries, pre
ședintele Camerei Reprezentanților a 
Republicii Liberia, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face o vi
zită oficială în țara noastră.

Din delegație fac parte Jackson F. 
Doe, senator, președintele Comisiei 
permanente pentru învățămînt și 
serviciu civil a Senatului, James Y. 
Gbarbea, deputat, președintele Comi
siei pentru muncă, tineret și sport a 
Camerei Reprezentanților, Irohoe S. 
Kparghai, asistent al ministrului

Virtuțile artei militante
Prima ediție a Concursului și festivalului cîntecului 

muncitoresc — patriotic — revoluționar
Pe măsură ce ne 

apropiem de datele care 
marchează, în acest an, 
a 55-a aniversare a 
Partidului Comunist 
Român și apropiatul 
Congres al educației 
politice și culturii so
cialiste, acțiunile cultu
ral-educative dedicate 
acestor importante eve
nimente se intensifică, 
în acest sens consem
năm mai mult decît 
lăudabila inițiativă a 
Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, în co
laborare cu Consiliul 
Culturii și Educației So
cialiste, Uniunea com
pozitorilor șl Radiotele- 
viziunea română, a in
stituit prima ediție a 
„Concursului și festiva
lului cîntecului munci
toresc — patriotic — re
voluționar", manifestare 
menită să stimuleze 
creația de muzică cora
lă și ușoară, prin com
poziții destinate deopo
trivă formațiilor profe
sioniste și ale amatori
lor.

Dacă din suita celor
patru concerte ale aces
tui reușit festival ne-am 
referi doar la concertul 
final al laureaților, am 
remarca tematica varia
tă a lucrărilor premiate, 
lucrări care s-au impus, 
în primul rînd. printr-o 
deosebită melodicitate, 
cu viguroase accente 
mobilizatoare, prin în- 
veșmîntarea armonică 
simplă, directă, adecva
tă a unor idei și senti
mente scumpe întregu
lui nostru popor. Evi- 
dențiindu-se în primul 
rînd prin tendința către 
monumental, într-o scri
itură atent și inspirat 
șlefuită, ținînd de do
meniul formelor vocale 
mari, ne-au apărut lu
crările corale Noi con
struim, de Vasile V. 
Vasilache (Premiul I, 
versuri : Gheorghe Vîl- 
cu), corul bărbătesc
Partid înnoitor 
de Gheorghe 
(Premiul II, 
Viorel Gh.

al vieții, 
Bazavan 
versuri : 
Cosma),

Țară, vatră din străbuni, 
de Aurel Glroveanu

cea Block), Ziceți de 
minerii frați, de Gheor
ghe Carp (Premiul III, 
versuri : Ion Serebrea- 
nu), Glasul Reșiței, de 
Anatol Goreaev-Soro- 
ceanu (Mențiune, ver
suri : Traian Vizitiu), 
Constructorii, de Ștefan 
Andronic (Mențiune, 
versuri : Vlaicu Birna). 
Purtînd pregnant am
prenta izvoarelor popu
lare, prin citate directe 
sau prin subtile inven- 
țiuni în stil folcloric, 
am ascultat corul de fe
mei Țară Cosînzeană, 
de Constantin Arvlnte 
(Premiul II. versuri :

MUZICAL

Bogdan Căuș), Muncito
rii de pădure, de Liviu 
Borlan (Mențiune, ver
suri populare). An
corate la fel de preg
nant, poetic și mu
zical în coordonatele 
generoasei tematici a 
acestei ediții de debut 
au apărut și lucrările de 
muzică ușoară premia
te : Eterna Românie și 
întiia zi de mai, de Ca
melia Dăscălescu (Pre
miul I, ambele pe ver
suri de Aurel Storin), 
Mîini de aur, de Ion 
Cristinoiu (Premiul II, 
versuri : Mihai Dum
bravă), Pămîniul nostru 
românesc, de Temistocle 
Popa (versuri de M. 
Block) și Nimic nu-i 
prea greu pentru noi, 
de Gelu Solomonescu 
(versuri : Aurel Felea), 
ambele piese obținînd 
Premiul III, Fir, fir, fi
ricel, de Valentin Grigo- 
rescu (versuri : Harry 
Negrin) și Fetele din 
magazine, de Adam 
Czako (versuri : Anghel 
Cârstea), piese distinse 
cu , mențiune. Melodii 
înaripate, cu ritmuri ti
nerești sau lirice, medi
tative, laborios orches
trate, au cucerit adeziu
nea și aplauzele publi
cului.

(Premiul special al C.C. 
al U.T.C., versuri : Mir

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin dimineața. Cu totul izolat 
s-au semnalat averse de ploaie în su
dul Dobrogei, nord-vestul Moldovei și 
în Munții Apuseni. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 12 grade 
la Sulina și 23 de grade la Berzeasca. 
In București : Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Tempera
tura maximă a fost de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 aprilie. în țară : Vremea va

Fotbal
CAMPIONATUL DIVIZIEI A a 

fost reluat cu etapa a XXXIII-a. Au 
fost înregistrate următoarele rezulta
te : F.C.M. Reșița — F.C. Argeș 0—0, 
S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș 0—0, 
U.T.A. — F.C. Olimpia 2—3, F.C. Bi
hor — Rapid 1—0, Dinamo — F.C. 
Constanța 1—1, C.F.R. Cluj-Napoca
— Jiul 1—1, Poli. Timișoara — Univ. 
Craiova 0—0, Steaua — Univ. Cluj- 
Napoca 4—1, Poli. Iași — Sportul 
studențesc 1—1. Clasamentul : Steaua 
36 p, Dinamo 30 p, S.C. Bacău 25 p, 
Poli. Timișoara 25 p. Sportul studen
țesc 24 p, F.C. Bihor 24 p. Poli. Iași 
23 p. Jiul 23 p, A.S.A. 23 p. F.C. Ar
geș 23 p. F.C.M. Reșița 23 p. F.C. 
Constanța 21 p. Rapid 21 p. F.C. O- 
limpia 21 p, Univ. Craiova 20 p. 
U.T.A. 20 p. C.F.R. Cluj-Napoca 17 
p. Univ. Cluj-Napoca 15 p. Etapa 
viitoare (25 aprilie) : Sportul studen
țesc — Steaua. Rapid — Dinamo, Jiul
— Poli. Timișoara, F.C. Bihor — 
F.C.M. Reșița, F.C. Constanța — S.C.

de volei, rezervată echipelor de ju
nioare. desfășurată la Dippoldiswalde 
(in apropiere de Dresda) a fost ciști- 
gată de echipa României, urmată în 
clasament de formațiile R. D. Ger
mane (I), Bulgariei și R. D. Ger
mane (II).

ȘAH
în runda a 12-a sS. turneului inter

național de. șah de la Las Palmas 
(Insulele Canare), marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remizat 
în 14 mutări cu Orestes Rodriguez 
(Peru).

Central al U.G.S.R.
structura sindicatelor, efectivul și 
compoziția membrilor de sindicat, la 
sfîrșitul anului 1975. în cadrul lucră
rilor a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

în aceeași zi, Comisia centrală de 
cenzori a dezbătut și aprobat rapor
tul comisiei, care va fi prezentat 
congresului.

Pe baza hotărîrii plenarei Consi
liului Central al U.G.S.R. din 23 de
cembrie 1975, care a convocat con
gresul, lucrările Congresului sindica
telor din Republica Socialistă Româ
nia se vor desfășura în zilele de 
26—28 aprilie 1976.

afacerilor externe pentru problemele 
europene, Victor D. Hne, secretarul 
delegației.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Ilie Salapa, 
președintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea economico-finan- 
ciară a M.A.N., Radu Enache, secre
tar al M.A.N.

A fost prezent Henry T. Hoff jr„ 
Însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Liberiei la București. (Agerpres)

Nu trebuie omis nici 
lăudabilul efort al diri
jorilor Ludovic Baci, 
Sile Dinicu, Victor Po
pescu, Anatol Goreaev- 
Soroceanu, Aurel Grigo- 
raș, al corului și orches
trei de studio și orches
trei de muzică ușoară 
ale Radioteleviziunii ro
mâne, al corului și or
chestrei ansamblului 
artistic „Rapsodia ro
mână", al soliștilor 
partiturilor corale : Da
vid Ohanesian, Dan 
Zancu, Lucian Marines
cu de la Opera Română, 
ca și cel al interpreților 
de muzică ușoară : Doi
na Badea, Marina Voi- 
ca, Angela Ciochină, 
Doina Spătaru-Olinescu, 
Stela Enache, Cornel 
Constantiniu, Cristian 
Popescu, George Ena
che. Ion Ulmeanu și 
Florin Piersic, ca și pe 
membrii grupului vocal 
„Studio 8“.

Sentimentul patriotic, 
cultivat cu pregnanță în 
lucrările corale sau de 
muzică ușoară ale aces
tui festival — ne-a de
clarat președintele ju
riului, compozitorul D. 
D. Botez — găsesc 
larg ecou în conștiin
ța și sensibilitatea oa
menilor. Nu poate exis
ta o cale mai firească 
de a apropia publicul de 
muzică decît aceea prin 
care i se oferă acestuia 
lucrări vibrante, muzică 
de nobilă inspirație, în 
care să simtă impresio
nanta efervescentă a 
realizărilor de astăzi, a 
marilor transformări, 
sau vigoarea eroicelor 
pagini de istorie.

Muzica, ca și celelalte 
arte, trebuie să consti
tuie un puternic mijloc 
de educație națională. 
Numai în acest sens ea 
contribuie sensibil la 
ceea ce numim în gene
ral „educarea sentimen
tului patriotic". Recenta 
primă ediție a unui atît 
de important festival 
prezintă premisele unei 
manifestări de succes, 
inaugurînd o dorită și 
frumoasă tradiție.

Constantin 
RĂSVAN

continua să se răcească ușor în toate 
regiunile țării, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în Banat, Olte
nia, Muntenia și Dobrogea, unde tem
porar va ploua, Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și 8 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei și în nordul Moldovei, iar cele ma
xime între 10 și 20 de grade. In nopțile 
de 20, 21 și 21 spre 22 In Maramureș, 
nordul și estul Transilvaniei și in nor
dul Moldovei condițiile atmosferice vor 
fi favorabile producerii brumei. In 
București : Vreme în curs de răcire 
ușoară, mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la po
trivit.

Bacău, Univ. Cluj-Napoca — C.F.R., 
F.C. Olimpia — Poli. Iași, Univ. Cra
iova — U.T.A., F.C. Argeș — A.S.A.

CAMPIONATUL DIVIZIEI B (e- 
tapa a XXIV-a), seria 1 : C.S.U. Ga
lați — Victoria Tecuci 4—1, Metalul 
Plopeni — Prahova Ploiești 3—1, Ce
luloza Călărași — Ceahlăul P. Neamț
1— 0, C.S.M. Borzești — F.C.M. Ga
lați 1—1, C.S. Botoșani — Viitorul 
Vaslui 1—0, F.C. Petrolul Ploiești — 
S.C. Tulcea 5—0, C.S.M. Suceava — 
Unirea Focșani 2—0, F.C. Brăila — 
Gloria Buzău 0—0, Cimentul Medgi
dia — C.F.R. Pașcani 2—0. Clasa
ment : F.C.M. Galați 34 p. F.C. Brăila 
31 p, C.S.U. Galați 30. p. Seria a Il-a : 
Steagul roșu Brașov — Metrom Bra
șov 1—0, Nitramonia Făgăraș — Chi
mia Tr. Măgurele 4—1, Progresul 
București — Voința București 0—0, 
C.S. Tîrgoviște — Minerul Motru 1—0, 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. Giurgiu 
3—0. Autobuzul București — Metalul 
București 0—0, Unirea Alexandria — 
Tractorul Brașov 2—1, Dinamo Sla
tina — Electroputere Craiova 4—0, 
Ș.N. Oltenița — Metalul Mija 3—2. 
Clasament : C.S. Tîrgoviște 34 p. 
Progresul București 33 p. Steagul 
roșu Brașov 32 p, Dinamo Slatina 
31 p. Scria a Hl-a : Dacia Orăștie — 
Unirea Tomnatic 2—0, Sticla Turda — 
Mureșul Deva 2—0. Victoria Călan — 
F.C. Șoimii Sibiu 0—1. U.M. Timi
șoara — F.C. Baia Mare 3—0. Victo
ria Cărei — C.F.R. Timișoara 0—0, 
C.I.L. Sighet — Minerul Moldova 
Nouă (W-0, Gaz Metan Mediaș — F.C. 
Corvinul Hunedoara 0—1, Rapid Arad 
— Gloria Bistrița 0—1. Metalurgistul 
Cugir — Ind. Sirmei Cîmpia Turzii
2— 0. Clasament : F.C. Corvinul 37 p, 
F.C. Șoimii 34 p, Gloria Bistrița 29 p.

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general

al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia
Stimate tovarășe Husak,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră In 
funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Vă urez, stimate tovarășe Husak, succese tot mai mari în activitatea 
dumneavoastră de răspundere, multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Sint impresionat de felicitările pe care ati binevoit să mi le adresați 
cu ocazia primei aniversări a zilei noastre naționale.

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele meu personal, al Consiliului 
Superior Militar și guvernului provizoriu, precum și în numele întregului 
popor ciadian, să vă rog să binevoiți a accepta viile noastre mulțumiri.

îmi exprim dorința ca relațiile de cooperare prietenești care există 
între Ciad și România să se consolideze.

Cu cea mai înaltă considerație,

General FELIX MALLOUM
Președinte

al Consiliului Superior Militar, 
Șeful Statului Republicii Ciad

Excelenței Sale POE PORTH 
Prim-ministru al Cambodgiei Democrate

Cu ocazia desemnării dumneavoastră de către Adunarea Reprezentan
ților Poporului în importanta funcție de prim-ministru, precum și cu prile
jul Zilei naționale a Cambodgiei Democrate, am plăcerea de a vă transmite, 
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate po
porului prieten cambodgian. Sînt pe deplin convins că relațiile strînse de 
prietenie și colaborare existente între țările noastre vor continua să se în
tărească și să se consolideze, în interesul celor două popoare ale noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Plecarea la Ankara a unei delegații 
a C. C. al P. C. R.

Luni dimineața a plecat spre An
kara o delegație a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Partidului Republican al 
Poporului, va face o vizită în Tur
cia. Din delegație mai fac parte to
varășii Constantin Drăgoescu, mem

Săptămîna culturii senegaleze
în ajunul vizitei oficiale de prie

tenie în țara noastră a președintelui 
Leopold Sedar Senghor, luni s-a des
chis Săptămîna culturii senegaleze, 
căreia îl va urma în curînd Săptă
mîna culturii românești ce se va or
ganiza la Dakar.

Săptămîna culturii senegaleze a 
fost inaugurată cu o expoziție de 
artă, carte și fotografii, al cărei ver
nisaj a avut loc luni la amiază in 
sala I.R.R.C.S. în expoziție sînt pre
zentate opere ale președintelui Leo
pold Sâdar Senghor, din a cărui 
creație poetică s-a tradus și în lim
ba română — un nou volum fiind 
editat chiar in aceste zile.

Activitatea sindicală
(Urmare din pag. I)

bunătăți activitatea, la nivelul aces
tor sarcini și atribuții sporite. în 
prezent, in conducerea grupelor, a 
organizațiilor de secție și sindicate
lor, precum și a uniunilor pe ramuri 
activează peste 700 000 de munci
tori, ingineri, tehnicieni, maiștri, oa
meni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. De 
asemenea, în cele aproape 34 000 de 
comisii pe probleme — care funcțio
nează pe lingă comitetele sindicate
lor, consiliile orășenești, municipale 
și județene, pe lingă uniunile pe 
ramuri — sînt cuprinși peste 178 000 
de membri.

Participînd la organizarea marii 
Întreceri socialiste, inițiată și con
dusă de partid, sindicatele desfă
șoară o susținută activitate politică 
și organizatorică de mobilizare a 
tuturor celor ce muncesc în indus
trie, agricultură, construcții, trans
porturi, institutele de cercetare șl 
proiectare și in celelalte sectoare, la 
îndeplinirea și depășirea planurilor 
de producție, își concentrează cu 
prioritate atenția spre laturile cali
tative ale activității economice. Tot
odată, sindicatele folosesc un evan
tai larg de metode, care întregesc 
ansamblul de forme democratice in- 
stituționalizate, specifice societății 
noastre socialiste. Consultarea per
manentă a oamenilor muncii și an
trenarea lor la dezbaterea celor mai 
importante probleme care privesc 
bunul mers al întreprinderilor, con
sfătuirile, schimburile de experiență, 
concursurile pe profesii ți alte forme 
urmăresc valorificarea mai bună a 
rezervelor interne, organizarea supe
rioară a producției și a muncii, uti
lizarea rațională a materiilor prime 
și materialelor, folosirea cit mai de
plină a mașinilor și utilajelor, a tim
pului și a forței de muncă. în vede
rea creșterii productivității și ridi
cării nivelului calitativ al produselor.

în lumina hotărîrllor conducerii 
partidului, a indicațiilor secretarului 
general de a antrena mai eficient în 
activitatea de conducere masele largi 
ale celor ce muncesc, sindicatele a- 
cordă o atenție sporită adunărilor 
generale ale oamenilor muncii — 
cadru fertil de manifestare a ini
țiativelor, inteligenței și responsa
bilității celor ce muncesc, stadiu 
calitativ superior în dezvoltarea 
democrației socialiste. Adunările 
lunare ale grupelor sindicale, par
ticiparea activă a reprezentanților 
sindicatelor în comitetele ș.I consiliile 
oamenilor muncii — organe colective 
de conducere — întregind cadrul de 
manifestare plenară a democrației, 
constituie. In același timp, o școală 
de educație în spiritul responsabili
tății muncitorești. De asemenea, se 
poate aprecia că. mai ales în ultimii 
ani — ca urmare a activității unui 
întreg complex de factori educativi, 
printre care și sindicatele — au cres
cut răspunderea și capacitatea oame
nilor muncii de a participa activ la 
solutionarea problemelor sociale, la 
aplicarea legilor, la organizarea pro
tecției muncii. îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă și viață 
ale angajaților, corespunzător politi
cii generale a partidului și statului.

Sindicatele se prezintă la Congre
sul lor cu o bogată experiență în 
organizarea acțiunilor politico-edu
cative. în stimularea întrecerii so
cialiste. pornind de la sarcinile de 
mare amploare ale cincinalului, sin
dicatele desfășoară o activitate lar
gă. traducînd în viată o serie de ini
țiative menite să cultive atitudinea 

bru al C.C. al P.C.R., și Vasile San
dru, adjunct de țef de secție la C.C. 
al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

La vernisaj, în prezența unui nu
meros public, au rostit alocuțiuni Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, și Ibrahima Boye, ambasadorul 
Republicii Senegal la București.

La manifestare au participat șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai cbrpului di
plomatic, precum și delegația cultu
rală senegaleză care ne vizitează 
țara.

în continuare, asistența a vizionat 
un film documentar senegalez.

(Agerpres)

nouă față de muncă, să sprijine ca
lificarea tinerilor, să asigure îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de produc
ție. In cadrul celor peste 25 000 
de lectorate care funcționează în în
treprinderi și instituții au fost dez
bătute teme privind formele concrete 
de manifestare a responsabilității 
muncitorești. Atît in scopul popu
larizării inițiativelor și exemple
lor înaintate, cit și al înlătură
rii atitudinilor înapoiate față de 
muncă — cazurile de indisciplină, de 
lipsă de responsabilitate fac obiectul 
gazetelor de perete și al brigăzilor 
artistice de agitație existente în a- 
proape toate întreprinderile ți insti
tuțiile.

Activitatea sindicală se dovedește 
astfel, într-o măsură tot mai mare, o 
școală a dezvoltării democrației ți 
responsabilității muncitorești. Dar. 
pentru ca eficienta ei să sporească 
în permanentă trebuie să recu
noaștem deschis, în spirit comu
nist, că mai avem încă multe de 
făcut. Dezbaterile și analizele prile
juite recent de adunările generale ți 
conferințele de dări de seamă și ale
geri — in grupele sindicale, in orga
nizațiile de secție, precum și la ni
velul sindicatelor ți uniunilor pe ra
muri — au criticat în mod construc
tiv o serie de deficiențe ale stilului 
și metodelor de muncă. Unii mem
bri ai organelor sindicale de con
ducere participă încă formal la ela
borarea ți înfăptuirea hotărîrilor, nu 
intervin cu contribuții proprii, efi
ciente, la soluționarea problemelor 
din întreprinderile ți instituțiile în 
care lucrează. Nu în toate cazurile 
organele sindicale iși întemeiază mă
surile și hotărîrile pe dezbaterea 
prealabilă a problemelor respective 
cu toți membrii de sindicat ; din a- 
ceastă cauză, sarcini importante — 
printre care creșterea indicilor de 
folosire a mașinilor și instalațiilor, 
reducerea consumurilor specifice, a- 
sigurarea unor măsuri pentru preve
nirea accidentelor de muncă, ca să 
dăm doar aceste exemple — nu și-au 
găsit întotdeauna și peste tot rezol
vări corespunzătoare. O mai mare a- 
tenție trebuie acordată în viitor per
fecționării adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, creșterii eficienței 
acestor foruri, urmăririi stăruitoare 
a modului in care se îndeplinesc ho
tărîrile adoptate. De asemenea, un 
șir de neajunsuri se manifestă în 
munca politică și cultural-educativă 
a sindicatelor pentru formarea con
științei socialiste a oamenilor mun
cii. pentru întronarea ordinii și dis
ciplinei riguroase. pentru educarea 
tuturor angajaților in spiritul eticii 
și echității socialiste.

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România — important 
eveniment pentru organizațiile noas
tre și pentru milioane de oameni ai 
muncii, care are loc la începutul cin
cinalului — va trasa, în lumina sar
cinilor acestei perioade, liniile direc
toare ale îmbunătățirii activității sin
dicatelor. Prin perfecționarea conti
nuă a întregii lor activități organiza
torice și politico-educative, prin dez
voltarea atitudinii noi față de muncă 
sindicatele vor fi în măsură să 
contribuie într-o măsură tot mai 
mare la întărirea democrației si res
ponsabilității muncitorești, la stimula
rea întrecerii socialiste pentru înde
plinirea ritmică și depășirea planu
rilor anuale și a planului cincinal, 
la mobilizarea milioanelor de oameni 
ai muncii în îndeplinirea Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comumsiw.
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Bun venit in țara noastră 
președintelui Bepublicii Senegal, 

Leopold Sedar Senghor!

DAKAR PHENIAN SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

(Urmare din pag. I)

această Înaltă funcție in anii 1963, 
1968 și 1973.

între anii 1962—1970 îndeplinește, 
pe lingă funcția de șef al statului, și 
pe cea de prim-ministru, iar în pe
rioada 1968—1975 deține și portofo
liul Ministerului Forțelor Armate.

în afara activității politice consa
crate progresului economic și social 
al țării și, în afara carierei didac
tice, s-a remarcat în domeniul crea
ției literare ca unul dintre cei mai 
cunoscuți poeți de pe continentul a- 
frican. în scrierile sale el a abordat 
probleme politice și sociale privind 
rolul națiunii și calea africană spre 
socialism. în 1963 i s-au decernat 
Marele premiu internațional pentru 
poezie la Congresul poeților și ar
tiștilor din Franța, precum și Me
dalia de aur a Academiei Franceze, 
în țara noastră a apărut în colecția

„Poesis", sub titlul „Jertfe negre", o 
selecție reprezentativă din versurile 
președintelui Senghor.

Ca o recunoaștere a laborioasei 
sale activități, președintelui Leopold 
Sedar Senghor i s-a conferit titlul 
de doctor honoris causa al univer
sităților din Paris, Strasbourg, Beirut, 
Cairo, Alger, Bordeaux și Frankfurt 
pe Main.

Opinia publică din România salută 
cu căldură vizita în țara noastră a 
președintelui Republicii Senegal și 
își exprimă convingerea că acest e- 
veniment va aduce o nouă și va
loroasă contribuție la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, colaborării și destinderii in
ternaționale.

Animat de sentimente de profundă 
prietenie față de poporul Republicii 
Senegal, poporul român urează înal
tului oaspete un călduros și tradi
țional „Bun venit în țara noastră" 1

Vocațiile noi ale 
Senegalului

Dakarul — capitala Senegalului — 
orașul ridicat pe pintenul stîncos al 
peninsulei Capului Verde, la extre
mitatea vestică a continentului afri
can — înmănunchează tradiții și sim
boluri, izbînzi prezente și năzuințe 
de viitor, conturează imaginea unui 
popor angajat plenar în efortul de 
a-și înscrie destinele pe orbita pro
gresului și civilizației moderne.

Scăldat de apele albastre ale Atlan
ticului, „orașul alb" a dobîndit, prin 
poziția sa geografică avantajoasă, 
faima de „poartă oceanică" la răscru
cea căilor de navigație între Europa 
și America Latină, între sudul con
tinentului african și Africa occiden
tală.

Cu secole în urmă, corăbiile euro
penilor acostau pe mica insulă Gore, 
aflată la cîțiva kilometri de Capul 
Verde, pentru împrospătarea provi
ziilor, fiind înscrisă în itinerarele 
vestiților navigatori Cristofor Co- 
lumb, Vasco da Gama, Bartolomeo 
Diaz... Dar curînd, viața pașnică a 
străbunilor senegalezilor avea să fie 
întunecată de invazia neguțătorilor 
de sclavi, care au semănat moarte și 
ruină. Timp de trei secole, Gore 
a funcționat ca cel mai mare centru 
al comerțului de sclavi de pe con
tinent. în cronicile acelor vremuri 
de tristă amintire se menționează că 
sclavii din Senegal erau cei mai 
căutați, atit pentru frumusețea și 
forța lor fizică, dar mai ales pentru 
calitățile dovedite ca meșteșugari 
pricepuți. Transformată în muzeu, 
insula Gore este astăzi o măr
turie acuzatoare a trecutului co
lonial. apus pentru totdeauna.

Printre vizitatorii muzeului se în
tâlnesc numeroși tineri senegalezi, 
dornici să cunoască vicisitudinile tre
cutului spre a edifica mai trainic și 
mai bine prezentul și viitorul. 
Prezent și viitor ce se întruchi
pează în vocațiile constructive ale 
acestui popor, semnificativă mărtu
rie a unor asemenea vocații fiind 
însuși Dakarul. Portul cu cei opt 
kilometri de debarcadere, cu docu- 
rile sale, cu pădurile de macarale, 
rezervoare de petrol, ateliere de re
parații și instalații frigorifice înfăți
șează tabloul unei activități neîntre
rupte, solicitate de transbordarea a 
milioane de tone de mărfuri anual. 
Nu de mult, la 12 martie, a fost 
inaugurată „zona francă industrială 
a Dakarului", concretizindu-se astfel 
unul din cele mai importante pro
iecte guvernamentale. Menit să in
tensifice procesul de industrializare 
a țării, printr-o formulă nouă de 
cooperare reciproc avantajoasă cu 
societățile străine, proiectul urmă
rește crearea unor unități industriale 
care să dezvolte producția pentru 
export, contribuind la îmbunătățirea 
balanței comerciale. în ansamblu, 
noile implantații industriale urmează 
să ofere locuri de muncă pentru 
60 000 senegalezi. Preocupare fireas
că dacă ținem seama că o șesime 
din populația țării, (4 230 000 locui
tori, care trăiesc pe un teritoriu 
însumînd 197161 kmp) se află la 
Dakar.

în concepția autorităților senega- 
leze, industrializarea nu este și nici 
nu poate fi un privilegiu al capita
lei. La finele lunii februarie, de 
pildă, a fost pusă piatra fundamen
tală a complexului de la Cayar, actul 
de naștere a unui nou oraș, cu 200 000 
de locuitori. Parte integrantă din 
programul guvernamental de indus
trializare, proiectul Cayar include 
un port mineralier și petrolier, care 
va asigura transbordarea a 2 500 000 
tone petrol brut și a 4 700 000 tone 
fosfați ; o rafinărie petrolieră cu o 
capacitate de 2 500 000 tone pe an ; 
o unitate de prelucrare a fosfaților, ca 
și o uzină de amoniac și uree : de 
asemenea, noul proiect va antrena 
crearea infrastructurilor aferente : 
șosele, stații de pompaj, rețele de 
alimentare cu apă, centrale elec
trice etc.

Aceste două importante proiecte e- 
conomice evidențiază orientările ge
nerale ale celui de-al IV-lea plan 
național de dezvoltare (1973—1977) :

accelerarea procesului de industria
lizare și creșterea numărului de 
locuri de muncă. Ținînd seama că o 
mare parte a populației continuă să 
fie ocupată în agricultură, creșterea 
animalelor și pescuit, autoritățile 
consideră aceste ramuri drept un 
sector prioritar.

La fel de semnificative slnt și vo
cațiile culturale ale Senegalului, ba
zate pe o îndelungată tradiție. Ca
pitala Senegalului se numără prin
tre cele mai importante centre cul
turale din Africa. Aci funcționează 
o cunoscută universitate, un centru 
de cercetări științifice — Institutul 
fundamental al Africii negre — In
stitutul african de dezvoltare eco
nomică și planificare al O.N.U., după 
cum Muzeul etnografic din Dakar 
este apreciat ca cel mai bogat de 
pe continent. De numele capitalei se- 
negaleze este legat Primul festival 
mondial al artelor negre, manifesta
ție de prestigiu, inițiată de președin
tele Leopold Sedar Senghor, filozof 
și poet de renume, cunoscut pentru 
strădaniile sale in vederea reafirmă
rii valorilor culturale profund origi
nale ale popoarelor africane, a re
cunoașterii contribuției lor la tezau
rul culturii universale.

Pe plan extern, Senegalul promo
vează o politică de pace și colabo
rare cu toate statele, militînd pentru 
lichidarea colonialismului și neocolo- 
nialismului, a apartheidului și dis
criminării rasiale pe pămîntul afri
can. Tinărul stat a participat ca 
membru fondator la constituirea Or
ganizației Unității Africane. Tot
odată, face parte din grupul țărilor 
nealiniate și se pronunță, de aseme
nea, pentru un dialog și o cooperare 
eficientă, constructivă arabo-afri- 
cană.

Profund atașat idealurilor de li
bertate și independență, de progres 
social, poporul român, prieten sincer 
al popoarelor africane, a salutat cu 
bucurie dobîndirea independenței Se
negalului în 1960. O importantă con
tribuție la dezvoltarea bunelor ra
porturi statornicite între cele două 
țări și popoare au avut-o întîlnirile 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Leopold Sedar Sen
ghor, la Dakar (in septembrie J973 și 
iunie 1975) și in țara noastră (în iulie— 
august 1975), care au dat expresie 
hotărîrii comune de a acționa pen
tru extinderea și adincirea relațiilor 
în toate domeniile de activitate, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
cooperării și. înțelegerii între na
țiuni.

Nu încape îndoială că vizita pe 
care președintele senegalez o între
prinde, începînd de azi, în Româ
nia va marca un nou și semnifica
tiv pas înainte pe calea colaborării 
multilaterale româno-senegaleze. Pre- 
gătindu-se să primească cu ospita
litatea sa tradițională pe Înaltul 
oaspete, poporul român este convins 
că noul dialog la nivel înalt româ- 
no-senegalez va impulsiona și mai 
puternic conlucrarea prietenească 
dintre cele două popoare, înscriin- 
du-se, totodată, ca un aport impor
tant la marea operă istorică de crea
re a unei lumi mai bune și mai 
drepte.

P. STANCESCU

Prima conferință
a miniștrilor de extern,e

africani și arabi
DAKAR 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Senegal Leopold 
Sedar Senghor, a inaugurat luni, la 
Dakar, lucrările primei Conferințe a 
miniștrilor arabi și africani de exter
ne. Conferința urmează să elaboreze 
proiectul documentului de 
viitoarei reuniuni la nivel înalt ara- 
bo-africane (șefi de stat din 47 de țări 
membre ale O.U.A. și 20 ale Ligii 
Arabe).

în discursul inaugural, președintele 
senegalez a relevat semnificația lup
tei actuale a țărilor pârticipante 
pentru dezvoltarea lor pe plan poli
tic și economico-social. El a propus 
ca o asemenea reuniune ministerială 
să aibă loc anual, iar reuniunea șefi
lor de stat din țările arabe și afri
cane să aibă loc o dată la doi ani. 
Președintele Senghor a sugerat, de 
asemenea, ca cele trei comisii — po
litică, economică și culturală — pre
văzute a fi create în cursul confe
rinței, să devină permanente și să 
se întrunească în mod regulat pen
tru a pregăti lucrările consiliului 
ministerial. Totodată, președintele 
senegalez a propus crearea unei 
curți arabo-africane de conciliere și 
arbitraj, care, în afara Organizației 
Unității Africane și Ligii Arabe, să 
fie însărcinată cu rezolvarea orică
rui diferend care ar putea interveni 
între statele membre ale Conferin
ței arabo-africane.

lucru al

în pregătirea alegerilor 
pentru Adunarea Națională 

a întregului Vietnam
SAIGON 19 (Agerpres). — în co

municatul sesiunii Comitetului Per
manent al Consiliului Electoral Na
țional, care a avut loc în orașul 
Saigon și la care au participat 
reprezentanți ai Consiliilor electo
rale ale celor două zone ale Vietna
mului, se arată că pregătirile în ve
derea alegerilor pentru Adunarea 
Națională comună a întregului Viet
nam reunificat au decurs în condiții 
corespunzătoare — transmite agenția 
V.N.A. Toate activitățile importante 
prevăzute — o largă propagandă 
pentru explicarea semnificației și 
scopului alegerilor, popularizarea 
legii electorale, publicarea listelor 
de alegători și candidați, suprave
gherea aplicării normelor electorale 
— au fost îndeplinite, precizează 
comunicatul.

Pe de altă parte, documentul re
levă că prevederile privind restabi
lirea drepturilor cetățenești pentru 
membrii fostei armate saigoneze, 
administrației și organizațiilor poli
tice ale vechiului regim în Vietna
mul de sud au fost aplicate corect, 
în conformitate cu politica de bună
voință a Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, a F.N.E. și a 
G.R.P.

• TEHNICA VIITORU
LUI IMEDIAT. Roma 8 su
duit, de curind, în spațioasele 
săli ale Palatului EUR, cea de-a 
23-a Expoziție internațională 
de electronică nucleară și aero- 
spațială ; în paralel, s-a desfă
șurat cel de-al 16-lea Congres 
internațional tehnico-științific în 
problemele spațiului cosmic. Au 
fost prezentate marelui public 
modele ale diferitelor tipuri de 
centrale atomice, instalații nu
cleare, noi prototipuri de mo
toare cu reacție — toate aflate 
într-o fază avansată de experi
mentare. Temele discutate la 
congres au fost, de asemenea, 
foarte variate, incluzînd contri
buțiile pe care tehnologiile ae- 
rospațiale le pot aduce în do
menii din cele mai felurite, de 
la lupta împotriva poluării ma
rine și terestre pînă la dezvol

tarea agriculturii și prospecțiuni 
geologice.

• CIND RASIȘTII 
FAC... LINGVISTICĂ, 
în Republica Sud-Africană au 
fost puse în circulație dicțio
nare de conversație in limbile 
soto și zulu, pentru uzul popu
lației albe minoritare. Ce cu
vinte și expresii recomandă ele 
albilor în raporturile cu popu
lația de culoare ? Cea mai mare 
parte sînt exprimate la modul 
imperativ : „taci !“, „grăbeș- 
te-te !“, „nu atinge radioul !“, 
„nu atinge nimic !“, „nu fi o- 
braznic 1“ și altele în aceeași 
manieră. Iar dacă cel ce vrea 
să intre în contact cu băștinașii 
are suspiciuni cu privire la in
tențiile acestora, este sfătuit de 
autorii dicționarului să se adre
seze cu aceste cuvinte : „nu te 
mișca, căci te împușc !“. Avînd

Tovarășul Kim Ir Sen
a primit delegația

PHENIAN 19 (Agerpres). — To
varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
a primit delegația ziarului „Scînteia", 
care face o vizită în R.P.D. Coreea
nă, la invitația ziarului „Nodon Sin
mun". Din delegație fac parte : Ale
xandru Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactorul-șef al ziarului, 
Florea Ceaușescu și Dumitru Ținu.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, delegația a trans
mis un cordial mesaj de salut și urări 
de sănătate tovarășului Kim Ir Sen.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen 
a transmis, la rîndul său, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu călduroase 
urări de sănătate, fericire și noi 
succese, exprimîndu-și convingerea 
că relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre cele două par
tide, dintre popoarele român și co-

ziarului „Scînteia"
cunoaște o continuă înflo-reean vor 

rire. Tovarășul Kim Ir Sen a evocat 
cu satisfacție convorbirile avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
timpul vizitei efectuate în țara noas
tră, în mai 1975, a relevat impor
tanța Tratatului de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană, semnat 
la București, și-a reafirmat dorința 
ca raporturile de prietenie și cola
borare multilaterală coreeano-româ- 
ne să se dezvolte continuu, în inte
resul ambelor popoare, al cauzei so
cialismului.

La primire au fost prezenți Kim 
long Nam, membru supleant al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, Kim 
Ghil Nam, redactorul-șef al ziarului 
„Nodon Sinmun", precum și Victor 
Nanu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Phenian, 
tovarășul Kim Ir Sen 
legația la dejun.

După primire, 
a reținut de-

Conferința 0. N. U. asupra dreptului
Intervenția reprezentantului român

internaționale și în domeniul explo
rării și exploatării resurselor mi
nerale ale oceanului planetar. Româ
nia consideră că noul mecanism in
ternațional trebuie să acționeze pe 
bâza principiilor echității și justiției, 
atît în organizarea și conducerea pro
ceselor productive, cît și în împăr
țirea beneficiilor. Rolul principal 
urmează să revină adunării, care, 
fiind alcătuită din reprezentanții 
tuturor statelor, va trebui să decidă 
asupra tuturor problemelor explorării 
și exploatării. Atît principiile 
constituire, cît și modalitățile 
funcționare ale noului mecanism in
ternațional trebuie să aibă un ca
racter consecvent democratic, reflec- 
tînd noul curs al relațiilor internațio
nale, pentru promovarea căruia 
România acționează cu fermitate și 
în acest domeniu important al drep
tului mării.

NAȚIUNILE UNITE 19 — Cores
pondentul nostru transmite : La Na
țiunile Unite, în cadrul celei de-a 
treia Conferințe O.N.U. asupra drep
tului mării, se desfășoară ample 
dezbateri cu privire la principiile de 
constituire și modalitățile de func
ționare a mecanismului ce va fi 
însărcinat cu organizarea procesului 
complex de explorare și exploatare a 
teritoriilor submarine ale zonei inter
naționale.

Luînd cuvîntul, reprezentantul țării 
noastre, Dumitru Mazilu, a subliniat 
că noul mecanism internațional tre
buie să asigure reprezentarea tuturor 
statelor ca entități suverane și egale 
în drepturi și să funcționeze astfel 
lncît să ia în considerare interesele 
tuturor țărilor, In primul rînd ale ce
lor in curs de dezvoltare. Militînd 
pentru promovarea unor noi relații

marii

de 
de

A REPUBLICII SIERRA LEONE

Excelenței Sale dr. SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN
Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării independenței de 

stat a Republicii Sierra Leone, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, 
in numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, felici
tări cordiale, urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres 
poporului leonez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente 
între țările noastre se vor extinde și dezvolta continuu, în spiritul înțelege
rilor și documentelor semnate în timpul vizitei dumneavoastră în Republica 
Socialistă România, spre binele popoarelor român și leonez, al păcii și înțe
legerii între toate națiunile, al instaurării unei noi ordini politice și econo
mice internaționale.

în aceste zile, poporul din Sierra 
Leone sărbătorește două evenimen
te importante din istoria sa. După 
16 secole de dominație colonială, în 
cursul cărora poporul a desfășurat 
o luptă necurmată pentru liberta
te, Sierra Leone a lichidat, la 27 
aprilie 1961, statutul de protectorat, 
devenind stat independent în ca
drul Commonwealth-ului britanic. 
Un deceniu mai tîrziu, la 19 aprilie 
1971, parlamentul a votat proclama
rea țării ca republică suverană.

în cei 15 ani de cînd a pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, tînă- 
rul stat, situat în Africa occiden
tală, a depus eforturi susținute în 
vederea recuperării avuțiilor națio
nale și folosirii lor în interesul pro
priei dezvoltări. Astfel, guvernul 
de la Freetown a preluat controlul 
asupra extracției de diamante — 
una din avuțiile principale ale țării. 
Programele de dezvoltare elaborate 
de guvern prevăd valorificarea și a 
altor resurse, prin ridicarea unui 
șir de obiective industriale, dezvol
tarea potențialului energetic. Con
comitent, se depun eforturi pentru 
formarea de cadre naționale.

Pe plan extern, Sierra Leone 
promovează o politică de pace și 
cooperare între toate popoarele, 
manifestă solidaritate cu popoarele

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 19 (Agerpres). — Comite

tul superior militar însărcinat cu 
supravegherea aplicării acordului de 
încetare a focului s-a reunit, luni, 

ministru 
procedind 

necesare 
a acordu- 
hotărît la

sub președinția primului 
libanez, Rashid Karame, 
la examinarea măsurilor 
pentru aplicarea integrală 
lui de încetare a focului,
2 aprilie și acceptat de partidele și 
forțele progresiste, in vederea faci
litării alegerii unui nou șef al statu
lui, care să-l înlocuiască, în cel mai 
scurt timp posibil, pe Suleiman Fran- 
gieh. în comunicatul dat publicității 
la încheierea reuniunii se anunță 
formarea unor comisii destinate su
pravegherii aplicării acordului de în
cetare a focului, care vor fi secunda
te în îndeplinirea însărcinărilor ce le 
revin de „unități de intervenție", a 
căror componentă nu a fost precizată.

în pofida hotărîrii de încetare a

ostilităților, la Beirut au fost sem
nalate noi ciocniri, îndeosebi în par
tea vestică a orașului. O recrudes
cență a luptelor a fost înregistrată 
și în munți, unde au avut loc schim
buri de focuri de artilerie și rachete.

Liderul partidului „Falangele Li
baneze", Pierre Gemayel, a anunțat, 
luni, că sprijină pe deplin eforturile 
Comitetului militar superior, în ve
derea aplicării prevederilor acordului 
de încetare a focului în Liban.

Incidente în Cisiordania

CUBA

0 pagină memorabilă a istoriei
poporului bulgar

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Luni 
au fost semnalate noi incidente în 
Cisiordania. La Djanin, forțele israe- 
liene au dispersat o demonstrație 
organizată de populația arabă, un 
demonstrant fiind rănit. La Jericho, 
pentru a preveni demonstrațiile, au
toritățile israeliene au introdus res
tricții de circulație. în diferite car
tiere au fost semnalate incidente 
între demonstranți și poliție. în 
cursul unor ciocniri, la Naplouse, 
între manifestanți arabi și o patrulă 
israeliană, un manifestant a fost 
ucis, iar ălți doi răniți.

Un veac de la
în șirul evenimente

lor deosebite pe care 
poporul bulgar le săr
bătorește în acest an, 
un loc de seamă ocupă 
aniversarea centenaru
lui răscoalei din apri
lie împotriva jugului 
otoman. Această răs
coală populară de am
ple proporții, la care 
au participat cu eroism 
masele muncitoare de 
la orașe și sate, inte
lectualitatea înaintată 
a înscris o pagină lu
minoasă în cronica 
luptelor purtate de po
porul bulgar pentru 
idealurile libertății și 
independentei naționa
le, ale progresului so
cial.

Un larg șir de ma
nifestări care au loc 
aici în aceste zile evo
că momentele marii 
răscoale din 1876. A- 
ceste manifestări rea
duc, cu tărie, în me
morie episoadele eroi
ce ale răscoalei, reîn
vie amintirea acelor 
zile ale lui aprilie 1876 
cind poporul bulgar 
a pus mîna pe arme, 
iar deoparte și de alta 
a munților Stara Pia
nina s-au înălțat stea
gurile de luptă ale 
răsculaților. Pe în
tinsul pămîntului bul
gar, care cunoscuse 
timp de aproape cinci 
secole jugul cotropirii 
străine, a răsunat a- 
tunci cu tărie glasul 
clopotelor de chemare 
la luptă. Bătălia a fost 
grea și inegală. Cu toată 
bărbăția și abnegația 
manifestate de răscu- 
lați, lupta lor a fost 
înăbușită în singe. Dar 
răscoala a zdruncinat

în vedere acest „limbaj co
mun", propus de dicționar, este 
greu de închipuit cum își va în
deplini misiunea de „reconci
liere" care i se atribuie.

• INDICATOARE RE
FLECTORIZANTE. Intre* 
prinderi cehoslovace producă
toare de gablonțuri, din orașul 
Jablonec, au lansat pe piață un 
nou produs care nu are nimic 
comun cu podoabele din sticlă. 
Este vorba de semne și indica
toare de circulație care au pro
prietatea de a reflecta lumina 
farurilor de la mașini cu o in
tensitate de cîteva ori mai mare 
decît indicatoarele folosite în 
mod curent pe drumurile pu
blice. Ele reflectă lumina faru
rilor — faza scurtă — de la o 
depărtare de 250 de metri, iar 
faza lungă — de la 500 de metri.

răscoala populara
sistemul feudal al asu
pritorilor otomani, a 
strîns și mai mult rîn- 
durile națiunii bulgare; 
la numai doi ani după 
răscoală, în urma răz
boiului ruso-româno— 
turc, Bulgaria a fost 
eliberată și s-a pro
clamat principat sub 
suzeranitate otomană, 
dobîndindu-și deplina 
independență în 1908.

Evenimentele legate 
de răscoala din 1876

CORESPONDENTA 
DIN SOFIA

au prilejuit o amplă 
manifestare 
mentelor de 
tate

a senti- 
solidari- 

dintre popoarele 
român și bulgar, po
poare care s-au ajutat 
frățește de-a lungul 
secolelor, luptînd îm
preună pentru țeluri
le comune ale elibe
rării naționale și so
ciale. Așa cum e cu
noscut, în veacul tre
cut, mulți revoluțio
nari bulgari au _ găsit 
în România „casă pri
mitoare" unde și-au 
desfășurat activitatea 
de conducere a luptei 
de eliberare a poporu
lui bulgar. De altfel, 
însăși ideea organiză
rii răscoalei din apri
lie s-a născut pe pă
mîntul României, fiind 
obiectul hotărîrii a- 
doptate în acest sens 
de grupul activiștilor 
bulgari’ aflați la Giur
giu — cunoscut mai 
tîrziu sub numele de 
Comitetul Central din 
Giurgiu.

aniiotomanâ
Exprimîndu-și pre

țuirea față de mani
festările de solidarita
te ale poporului nos
tru. marele patriot și 
revoluționar bulgar, 
Hristo Botev, intr-o 
scrisoare adresată prie
tenilor săi din Româ
nia, spunea : „Vă mul
țumesc, prieteni, pen
tru încrederea 
ne-ați dovedit-o 
pentru dragostea pe 
care ați arătat-o pa
triei mele înrobite. Din 
partea întregii cete, vă

ce
Și

exprim cel mai pro
fund respect".

Legăturile de soli
daritate și întrajutora
re dintre popoarele 
noastre și-au găsit o 
nouă și luminoasă ex
presie în cursul răz
boiului de neatirnare 
din 1877. în care osta
șii români, luptînd vi
tejește alături de osta
șii ruși și voluntarii 
bulgari, și-au cucerit, 
cu prețul sîngelui, pro
pria independență, 
contribuind, în același 
timp, la eliberarea 
Bulgariei prietene de 
sub dominația străină.

Dișpunînd de ase
menea tradiții bogate, 
relațiile prietenești 
dintre cele două țări 
și popoare s-au ridicat 
pe o treaptă nouă, su
perioară în anii so
cialismului și au căpă
tat o continuă dezvol
tare — aniversarea 
centenarului răscoalei 
bulgare din aprilie 
1876 constituind prile
jul de 
cinile 
cestei

a reevoca rădă- 
trainice ale a- 
prietenii.

c. AMARIȚEI

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
s

care luptă pentru Independența 
națională, pentru apărarea demnită
ții lor, împotriva regimurilor rasis
te, pentru dezvoltare liberă pe calea 
progresului economic și social.

începînd din anul 1964. cînd între 
Republica Socialistă România și 
■Republica Sierra Leone s-au stabilit 
relații diplomatice, raporturile din
tre cele două țări au cunoscut o con
tinuă dezvoltare. Un moment de cea 
mai mare însemnătate în evoluția 
relațiilor dintre cele două țări l-a 
constituit vizita întreprinsă în Româ
nia, la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a președintelui Repu
blicii Sierra Leone, Siaka Probyn 
Stevens, în iulie 1974. Dialogul 
fructuos dintre cei doi președinți, 
semnarea Deblarației solemne co
mune, acordurile și înțelegerile în
cheiate cu acel prilej au deschis 
ample perspective pentru întărirea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două popoare, în interes reciproc, 
precum și al păcii și progresului în 
lume.

Sărbătoarea națională a Republi
cii Sierra Leone oferă prilejul de 
a exprima sentimentele de priete
nie și caldă solidaritate ale po
porului român față de ponorul a- 
cestei țări africane prietene.

Vizita ministrului muncii al României
HAVANA 19 — Corespondentul

Agerpres transmite : Tovarășul Petre 
Lupu, ministrul muncii, caje. se află 
în Cuba la invitația omologului său 
din această țară, Oscar Fernandez 
Padilla, a vizitat, în provincia Orien- 
te, fabrica de ciment „Jose Merce- 
ron“, unde funcționează o linie teh
nologică realizată de industria româ
nească. Relevînd că cei ce muncesc 
în această fabrică au avut cinstea de

a primi în mijlocul lor pe secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
gazdele au apreciat vizita sa în Cuba 
ca o contribuție de neprețuit la adin
cirea prieteniei dintre partidele, gu
vernele și popoarele Cubei și Româ
niei.

Ministrul român a vizitat, de ase
menea, zona minieră Moa și centrul 
industrial Holguin.

In favoarea unor negocieri intre Turcia și Grecia
ANKARA 19. — Corespondentul 

Agerpres transmite : într-o declara
ție făcută la Izmir corespondenților 
de presă, ministrul de externe turc, 
Ihsan Sabri Caglayangil, a reafirmat 
voința guvernului său „de a rezolva 
prin negocieri pașnice neînțelegerile 
existente între Turcia și Grecia". El 
a precizat că o întîlnire la nivelul 
primilor miniștri, grec și turc, este

oricînd posibilă, apreciind insă că 
sînt necesare pregătiri intense pen
tru a se asigura succesul unei ase
menea întrevederi. „Situația, așa 
cum se prezintă acum, demonstrea
ză că cei doi premieri sint în favoa
rea inițierii de negocieri în vederea 
semnării unui pact de neagresiune 
și că ei vor ca tensiunea existentă 
între Grecia și Turcia să fie dimi
nuată" — a declarat Caglayangil.

agențiile de presă transmit:
întrevedere.Ciu De- pre?edin- 

tele Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, a avut luni, 
la Pekin, o întrevedere cu Husni 
Mubarak, vicepreședintele R.A. E- 
gipt, conducătorul unei delegații e- 
giptene aflate în vizită oficială.

Egiptul și Sudanulau sem- 
nat, la Cairo, un acord comercial pe 
anul 1976 care prevede schimburi în 
valoare de 25 milioane lire sterline, 
în comparație cu 1975, comerțul bi
lateral va spori în acest an cu 10 
la sută.

Relații indo-pakistaneze.
India a informat Pakistanul că este 
gata să negocieze problema restabi- . 
lirii relațiilor diplomatice bilaterale 
ca parte a reglementării principale
lor prevederi stipulate în Acordul de 
la Simla, din 1972, prin care au fost 
puse bazele procesului normalizării 
raporturilor dintre cele două țări.

Reuniune regională. Luni 
s-a deschis la Izmir reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor din Or
ganizația pentru cooperare și dezvol
tare regionale, care grupează Turcia, 
Iranul și Pakistanul. Conferința are 
caracter pregătitor pentru reuniunea 
la nivel înalt a organizației, care se 
va deschide miercuri.

Asasinat. Josâ Re<Iuel Mercado, 
liderul Confederației Sindicale a Oa
menilor Muncii Columbieni (C.S.T.C.), 
a fost găsit asasinat, luni, la nord de 
Bogota — s-a anunțat în capitala 
columbiană. Liderul sindical fusese 
răpit la 15 februarie a.c. de organi
zația clandestină de dreapta „M. 19".

De pretutindeni
• VAL NEOBIȘNUIT 

DE CĂLDURĂ. La New 
York a fost înregistrată, dumi
nică. temperatura de 35.5 gra
de Celsius, record absolut de la 
înființarea oficiului meteorolo
gic al orașului. Recorduri simi-i 
lare au fost semnalate, simbătă, 
la Philadelphia și Washington 
(34 grade) și Boston (33 grade).

• MICROCLIMATUL Șl 
MATERIALELE PLASTI
CE. încăperile în care predo
mină materialele sintetice in
fluențează negativ funcțiile or- 
garffsmului uman — după cum

rezultă din cercetările efectuate 
în cadrul Institutului pentru 
igiena mediului ambiant al 
Universității din Viena. Tapete, 
tapiserii, cuverturi din fibre 
sintetice determină o activitate 
crescută a glandelor sudoripare, 
ceea ce duce la o frecvență 
mărită a pulsului și o respira
ție mai anevoioasă. Din aceas
tă cauză, cercetătorii austrieci 
sînt de părere că la climatiza- 
rea unor asemenea încăperi tre
buie să se țină seama de con
dițiile diferite generate de pre
zența produselor sintetice.

• MAMUT RUTIER.
O autobasculantă în lungime de 
15,4 metri, avînd greutatea de

La Phenian 8 avut 10c ° a_ 
dunăre a oamenilor muncii și a stu
denților, consacrată celei de-a 16-a 
aniversări a acțiunilor populare de 
luptă desfășurate în aprilie 1960 în 
Coreea de sud, împotriva dictaturii.

Soprana 
și tenorul 
terpretat, 
Kalkan" 
principale 
Butterfly"

Eugenia Moldoveanu 
Emil Gherman au in- 

pe 
din 
in 
de Giacomo

„Bunka 
rolurile 

„Madame 
Puccini. 

Cei doi artiși români, laureați ai 
concursului internațional „Ma
dame Butterfly", ediția din anul 
1973, s-au bucurat de un deose
bit succes.

scena
Tokio, 

opera

Demonstrație împotriva 
șomajului. Mai multe sute de 
persoane afiliate la 
țiene au participat, 
burgh, la o demonstrație împotriva 
șomajului, cerînd guvernului să ia 
măsuri urgente pentru combaterea 
acestui flagel, care afectează în Sco
ția 140 000 de persoane.

sindicatele sco- 
luni, la Edin-

La Madrid s-a încheiat 
Congresul Uniunii Generale a Mun
citorilor din Spania (U.G.T.). în re
zoluția adoptată se arată că U.G.T. 
se pronunță pentru fixarea unei pe
rioade constituționale în care poporul 
să poată decide asupra formei de 
guvern și de stat. A fost reales ca 
secretar general al Comitetului Exe
cutiv al U.G.T. Nicolas Redondo, 
care a evidențiat că U.G.T. va ac
ționa în vederea destrămării struc
turilor sindicale în concepția fran- 
chistă, pentru libertatea mișcării sin
dicale din Spania.

410 tone și capacitatea de în
cărcare de 235 de tone a fost 
realizată de o firmă australiană. 
Mamutul, care este destinat 
transportului de minereu de 
fier, se deplasează pe șase pe
rechi de roți, are un motor de 
12 cilindri și este ușor de ma
nevrat.

• COTOFENELE Șl 
CURENTUL ELECTRIC. 
Mulți locuitori, ai arhipelagului 
nipon au avut neplăcuta surpri
ză să constate, în ultimul timp, 
că luminile se sting brusc pe 
străzi și în locuințe, penele de 
curent fiind inevitabil însoțite 
de întreruperea transporturilor 
publice. Alarmate, autoritățile 
au lansat o anchetă, ale cărei 
rezultate au fost la fel de sur
prinzătoare : vinovate de repe
tatele întreruperi de curent 
sint... coțofenele, respectiv „pa

siunea" lor de a-șl construi cui
buri, în perioada împerecherii 
în „copacii secolului al XX-lea“ 
— stîlpii de înaltă tensiune. Ceea 
ce provoacă numeroase scurt
circuite cu consecințe neplăcute.

• EXPLICAȚII SUI-GE- 
NERIS LA 6 PERFOR
MANȚĂ SPORTIVĂ. As
trahanul Steve Hollan, în vîr- 
stă de-17 ani, a stabilit două noi 
recorduri mondiale la înot pe 
distanțe de 800 și 1 500 de me
tri. „Secretul" performanței sale 
ar consta în folosirea unei me
tode psihologice sui-generis, pe 
care el a botezat-o „viteza te
rorii" : după cum susține cam
pionul australian, în timpul 
competițiilor și-a închipuit că 
este urmărit de un rechin enorm, 
ceea ce l-a determinat să înoa
te din răsputeri. Ideea „urmă

Notă. Din însărcinarea guvernu
lui U.R.S.S., Iakov Malik, reprezen
tantul permanent al Uniunii Sovie
tice la O.N.U., a înmînat secretaru
lui general al Organizației Națiuni
lor Unite, Kurt Waldheim, o notă cu 
privire la încheierea unui tratat pri
vitor la interzicerea completă și ge
nerală a experiențelor cu armele nu
cleare — transmite agenția T.A.S.S.

Marș al partizanilor pă
cii. Participanții la tradiționalul 
marș al partizanilor păcii britanici 
împotriva prezenței bazelor ameri
cane pe teritoriul Marii Britanii au 
străbătut, luni, distanța de la Bran
don pînă la baza de bombardiere a- 
mericane de la Lakenheath, cu lozinci 
prin care se cere înfăptuirea unor 
măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
precum și măsuri de dezangajare 
militară, pentru crearea unei atmo
sfere mai bune, de încredere între 
state.

Brazilia es^e interesa^ 
portarea unei apreciabile cantități de 
cafea din Angola : 750 000 de saci — 
informează cotidianul economic fran
cez „Les Echos". Potrivit previziu
nilor, Brazilia, care este cea mai 
mare producătoare și exportatoare 
de cafea din lume, va avea o pro
ducție slabă în acest sezon, din cau
za înghețului ce a afectat grav plan
tațiile sale.

Inundații. Președintele S.U.A.; 
Gerald Ford, a decretat statul Da
kota de Nord zonă calamitată, in 
urma puternicelor inundații care au 
provocat grave pagube materiale. 
Au fost distruse numeroase locuințe, 
precum și o serie de întreprinderi și 
ferme.

ririi" i-a venit după ce a obser
vat că peștii din acvariu înoată 
mai repede atunci cînd le este 
teamă de ceva. Deși pare rizi
bil, Hollan speră că va repurta 
victoria la Jocurile Olimpice de 
la Montreal făcind uz de această 
metodă.

• 1 MILION DE DO
PURI. Din dorința de a în
țelege mai bine ce înseamnă 
cifra un milion, școlarii din Co
penhaga s-au apucat să strîngă 
dopuri. Dacă uriașa grămadă de 
dopuri le-a permis să-și repre
zinte mai exact cifra 1 urmată 
de șase zerouri, acțiunea lor a 
fost fructuoasă și din alt punct 
de vedere : o întreprindere din 
apropierea școlii le-a achizițio
nat colecția, banii rezultați ur- 
mînd să fie folosiți pentru or
ganizarea unei excursii.
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