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Vizita președintelui Republicii Senegal,

Leopold Sedar Senghor

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Vizita întreprinsă în cursul zilei de 
joi de președintele Republicii Sene
gal, Leopold Sedar Senghor, împreu
nă cu doamna Colette Senghor și ce
lelalte persoane oficiale, pe meleagu
rile Bucovinei — străveche vatră de 
cultură și civilizație românească — a 
constituit un nou prilej de cunoaștere 
directă a realizărilor economice și so
ciale din țara noastră, a frumuseților

naturale și monumentelor istorice și 
de artă din această zonă.

Inalții oaspeți au fost însoțiți în 
această vizită de Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Miu 
Dobrescu, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular .jude
țean, Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, de alte persoane oficiale.

Sosind la întreprinderea de indus-

trializare a lemnului din Rădăuți, 
oaspeții senegalezi au fost salutați cu 
căldură de primarul orașului, Vasile 
Cuciureanu, de conducerea unității, 
de numeroși muncitori. Aici, pre
ședintele Republicii Senegal a fost 
informat asupra activității acestei în
treprinderi. ale cărei produse se
(Continuare in pag. a Il-a)
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în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste
ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI

Dezvoltarea conștiinței revoluționare
pretutindeni trebuie să 

pentru încheierea acestei

a poporului - obiectiv fundamental 
al activității ideologico-educative

„în pregătirea Congresului să acționăm pentru afirmarea cu putere a principiilor 
politicii noastre marxist-leniniste, pentru evidențierea orientărilor partidului nostru în 
domeniul educației politice, 
maselor, formării omului nou,

ridicării nivelului cunoștințelor culturale și științifice ale 
constructor al celei mai înaintate societăți din lume

NICOLAE CEAUȘESCU
Expresie a spiritualității socialiste 

românești in acțiune, Congresul edu
cației politice și culturii socialiste se 
prefigurează ca un mare sfat al în
tregului popor. Acest adevăr a fost 
evidențiat cu claritate de lucră
rile recentei plenare a Comitetu
lui Central al partidului — hotărî- 
rea de a se încredința răspunderea 
organizării și desfășurării sale Fron
tului Unității Socialiste — cel mai 
larg-democratic, cel mai cuprinză
tor și reprezentativ organism al vieții 
noastre politice și sociale — confe
rind congresului statutul de forum 
al întregii obști a țării.

Pregătit în întreaga țară cu înalt 
simt de răspundere și cu însufleți- 
tor entuziasm, Congresul educației 
politice și culturii socialiste va trece 
în revistă intensa activitate desfășu
rată de partid, de toate organizațiile 
obștești, de toate instituțiile și foru- 
tile ideologico-educative, va încu
nuna dezbaterile ample, încheiate 
prin planuri de măsuri concrete, ce 
au avut și au loc în toate organis
mele noastre politico-sociale, va 
trasa noi perspective și direcții de 
acțiune pentru dezvoltarea procesu
lui de făurire a conștiinței socialis
te a poporului, de modelare a omu
lui nou al societății socialiste și co
muniste.

în această amplă și complexă ac
tivitate pregătitoare, de o deosebită 
importanță teoretică și practică sînt 
indicațiile și orientările cuprinse in 
cuvinlarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, care definesc direcții 
fundamentale de acțiune pentru 
treaga muncă politico-educativă 
atît în pregătirea congresului, 
totodată, într-o cuprinzătoare și 
rabilă perspectivă de viitor.

in-

Și, 
du-

se evidențiazăîn acest context
necesitatea îmbunătățirii continue a 
muncii politico-educative de masă, 
de stimulare a conștiinței socialiste, 
chemată să-și găsească expresia in 
dezvoltarea atitudinii înaintate față 
de muncă, față de îndeplinirea sar
cinilor economice, a obiectivelor cin
cinalului — atitudine care trebuie 
înțeleasă ca o îndatorire patriotică 
a fiecărui om ai muncii, ca o expre
sie a dragostei față de țară, a răs
punderii civice și politice a fiecărui 
cetățean față de înflorirea patriei. 
Cu același caracter de permanență 
se cere întregii munci politico-edu
cative să-și valorifice potențialul de 
acțiune în scopul înfăptuirii pe pla
nul întregii societăți a normelor Co
dului ......................
pentru 
tate a 
ducție, 
milie.
sebit de importantă înțelegerea clară 
a faptului că normele Codului etic se 
află intr-o unitate indisolubilă, fiind 
sarcina întregii activități educa
tive să asigure aplicarea acestora 
în totalitatea lor, în întregul lor an
samblu. Ideea legăturii indisolubile 
dintre politică și etică — idee pu
ternic subliniată la Plenara C.C. 
al P.C.R. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se instituie ca o cheie 
de boltă a continuei perfecționări 
morale a societății noastre.

Esența indicațiilor secretarului ge
neral al partidului este evidențierea 
necesității ca întreaga activitate des
fășurată în pregătirea congresului 
să-și propună și să conducă Ia acti
vizarea politică a maselor, la crește
rea necontenită a nivelului de con
știentizare politică a tuturor cetățe
nilor țării. Spiritul întregii activi
tăți, substanța tuturor acestor acțiuni

eticii și echității socialiste, 
o conduită de înaltă morali- 

fiecărui om al muncii în pro- 
în viața cetățenească, în fa

in această privință este deo-

trebuie să rezide în intensificarea și 
îmbogățirea continuă a educației pa
triotice a oamenilor muncii — ca o 
expresie a sentimentului de dragoste 
fierbinte care animă pe toți fiii pa
triei față de România socialistă.

In acest spirit, orientările date de 
conducerea partidului urmăresc o 
înțelegere mai aprofundată a conți
nutului educației patriotice. Astfel, 
întreaga activitate de pregătire a 
congresului trebuie să asigure întă
rirea și mai puternică a unității de 
neclintit a poporului nostru, trăsă
tură care-1 definește esențial, con
stituind chezășia tuturor izbînzilor 
lui creatoare, realitate de nezdrunci
nat care adună cei 21 de milioane 
de fii ai patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
într-o singură mare familie, înnobi
lată de dragostea și respectul pen
tru vatra natală, pentru trecutul ei 
de lupte și jertfe, pentru viitorul ei 
luminat de măreția idealurilor co
muniste.

Iată de ce una din îndatoririle de 
căpetenie ale activității politico-edu
cative trebuie să o constituie dez
voltarea spiritului de colaborare și 
prietenie ce a caracterizat întreaga 
evoluție istorică a înfloririi națiunii 
române șS, concomitent, a entităților 
naționale maghiare și germane. în
țelegerea și mai adincă a faptului că 
viitorul întregului popor stă în strîn- 
sa solidaritate a tuturor locuitorilor 
țării, indiferent de naționalitate. In 
acest spirit, relevînd puternic condi
țiile deplinei egalități în drepturi de 
care se bucură toți cetățenii Româ
niei, rezultatele atît de rodnice ob
ținute prin politica partidului de 
dezvoltare economico-socială a tutu
ror regiunilor țării, preocuparea 
pentru dezvoltarea patrimoniului 
cultural-artistic al patriei — patri-

moniu național comun și inaliena
bil, la înflorirea căruia își aduc 
contribuția toți fiii țării, indiferent 
de limba de expresie — activitatea 
politico-educativă are, totodată, dato
ria de a da răspunsul ferm, cuve
nit, tuturor concepțiilor cosmopolite 
care propagă negarea națiunii și a 

. naționalităților, tuturor. încercărilor 
de învrăjbire națională promovate 
astăzi pe plan internațional — ex
presii specifice ale ideologiei și 
practicilor claselor exploatatoare.

în lumina acestor cerințe dobin- 
dește o deosebită însemnătate înțe
legerea justă a istoriei patriei și po
porului nostru, ca o componentă de 
bază a conștiinței socialiste revolu
ționare, interpretarea științifică a 
evenimentelor și proceselor ei fun
damentale. înarmarea maselor cu 
argumentele adevărului istoric obiec
tiv, împotriva oricăror prezentări de
formate, tendențioase, a oricăror de
naturări ale realităților istorice. Is
toria patriei și a poporului nostru 
este limpede și clară, ei îi sint străi
ne cu desăvirșire orice tendințe de 
„pescuire în ape tulburi", ea este is
toria unui popor care, din străfundul 
mileniilor și pină .. in zilele noastre, 
in vatra in caic format, a dus o 
luptă vitejească și necurmată pentru 
libertate, pentru dreptate națională și 
socială, închegîndu-se astfel minuna
te tradiții, purtate cu cinste mai de
parte de partidul nostru prin lupta 
pentru dezvoltarea României socia
liste libere și independente.

Prin această prismă, activitatea po
litico-educativă trebuie să sublinieze 
și mai puternic importanța cuceririi 
istorice a poporului — independența 
națională — și, în general, a însem
nătății independenței ca idee-motri-
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Cooperatorii din Gruiu, județul Ilfov, zoresc însâmînțarea porumbului Foto : S. Cristian

SINDICATELE
sprijin de nădejde al partidului 
in înfăptuirea politicii de înflorire

a României socialiste

99-Pe Mureș și pe Tîmavă

(Continuare în pag. a Il-a)

Primele cuvinte ale 
acestui frumos cîntec 
ardelenesc pot să pară 
cuiva care nu s-a năs
cut nici pe Mureș, nici 
pe Tîrnave un refren 
obișnuit, sau chiar ba
nal. Dar mie îmi zvîc- 
nește inima la auzul 
lor și, mai ales cind 
sînt departe de locu
rile acestea străvechi 
ca însăși istoria po
porului român, îmi 
pare că inima mea 
bate undeva adine sub 
pămintul Albei Iulia 
și Blajului. De aproa
pe douăzeci și cinci 
de ani, de cînd pu- 
blic cărți de poezie și 
proză, am încercat să 
pun în paginile lor 
gloria și jertfele isto
riei, dar și mindria și 
lupta oamenilor de azi 
pentru fericirea lor, 
pentru cinstirea și 
înălțarea patriei socia
liste.

Unde oare mai bine 
decît în aceste părți de 
țară se împletește atit 
de armonios trecutul 
cu prezentulT

Unde oare se așa- 
ză mai bine, alături de 
prima inscripție daci
că („Decebalus per 
Scorilo"). care ne a- 
testă rădăcinile vii de 
2 000 de ani, condeiul 
turnurilor de uzine și 
fabrici, cu care ne 
scriem pe cer mindria 
unei istorii create as
tăzi liber și con
știent ?

Mi-am formulat a- 
ceste întrebări într-un 
moment de caldă e- 
moție, zilele trecute, 
cînd, în Palatul Marii 
Adunări 
primul și 
strălucit reprezentant 
al spiritului creator de 
istorie, președintele 
țării și secretarul ge
neral al 
nostru, 
Nicolae 
strîngea

Naționale, 
cel mai

partidului 
tovarășul 

Ceaușescu, 
___ „_  mîna celor 
mai harnici dintre cei 
harnici, iar printre a- 
ceștia se aflau și aleșii 
județului Alba.

Cînd li s-au citit 
numele mi-au apărut 
în fața ochilor chipu
rile atitor prieteni din 
copilărie, printre care 
unii au ajuns munci
tori tocmai la acea 
nouă și impunătoare

întreprindere de por
țelan (înscrisă în rin- 
dul fruntașilor), care 
străjuie intrarea în 
Alba-Iulia ca o poar
tă solemnă a orașului 
din care Mihai Vi
teazul a făcut simbo
lul unirii și unității 
noastre naționale.

Cum să nu fiu e- 
moționat gîndindu-mă 
că tocmai acolo, la 
cițiva pași de locul 
supliciului lui Horia, 
se nasc astăzi din 
mintea și din mîinile 
unor oameni liberi, 
care sînt frații și prie
tenii mei, semnele 
certitudinii că nimic 
din lupta și jertfele

însemnări de 
Ion BRAD

trecutului n-a fost în 
zadar 1

Cum să nu fiu mîn- 
dru că, in lungul șir 
de fețe cunoscute și 
necunoscute, care mi 
se perindau în imagi
nație. se numărau și 
muncitorii de la Com
binatul din Blaj, așe
zat și el ca o nouă 
Piatră a Libertății lîn- 
gă vestita Cîmpie ce a 
murmurat, la 1848, cu 
patruzeci de mii de 
guri, cuvintele unui 
dor străvechi : „Vrem 
să ne unim cu țara !“.

Nu acolo oare, la 
umbra zidurilor celor 
mai vechi „școli de 
obște" românești, fre- 
mătind astăzi de fiin
ța miilor de elevi care 
se pregătesc să pună 
și ei însemnele co
munismului pe frun
tea României, nu aco
lo la Blaj s-au stră
duit învățații Școlii 
ardelene să descifreze 
din paginile întorto
cheate ale istoriei ve
chimea noastră de 
neam latin, să cultive 
virtuțile dragostei de 
libertate, de lumină a 
obștii și de progres al 
nației !

Și, iată, pe Dealul 
Iancului, acolo pe 
unde se înșuruba în 
văzduh pasărea mă
iastră a lui Aurel

Vlaicu (născut și el în 
ținutul Albei Iulia) 
văd podidind pămîntul 
lacrimile curate, ca de 
bucurie, ale struguri
lor ce mijesc în lu
jeri. Toate vechile și 
cam pustiile dealuri de 
altădată sînt căptuși
te azi cu poemele vi
ței de vie. La Blaj, la 
Crăciunel, la Jidvei și 
Cetatea de-> Baltă, la 
Ighiu, Șard și Bucer- 
dea Vinoasă, în beciu
rile din Alba Iulia ale 
întunecatului fort mi
litar de pe vremurile 
„chezaro-crăiești" se 
limpezesc acum vinu
rile și șampania cu 
care cei din județul 
Alba (odată cu cole
gii lor din întreaga 
țară) își pot stropi 
bucuria victoriilor în 
muncă.

Printre acești oa
meni harnici, care dau 
pline, vin și lapte ță
rii. sint și cei de la 
I.A.S. Aiud. Față de 
ei am regretul că, în
tr-o carte de ficțiune 
ca romanul meu „Ul
timul drum", s-a 
strecurat o informație 
greșită. Fiind însă din 
aceeași familie, unul 
din pămîntenii care a 
dat de mic cu sapa, 
ca și ei, pe văi și pe 
dealuri, voi avea 
grijă să aduc în căr
țile mele viitoare ceva 
din lumina ochilor lor 
inteligenți și ageri, a 
tuturor celor de „Pe 
Mureș și pe Tîrnavă", 
care știu să împleteas
că atit de măiestrit 
firul istoriei cu firul 
prezentului.

Fără dragostea lor, 
confundată cu însăși 
dragostea părinților 
mei, n-aș fî putut în
cerca niciodată emo
țiile care nasc litera
tura.

Un astfel de impuls 
liric, ca un grăunte 
din „mirabila sămînță" 
a lui Lucian Blaga 
(fiul Lancrămului de 
lingă Alba-Iulia, unde 
se și odihnește) au 
fost pentru sufletul 
meu clipele trăite în 
Palatul Marii Adunări 
Naționale, zilele tre
cute.

Clipe de adevăr, cli
pe de poezie, clipe de 
patriotism.

Imagine de la tinâra întreprindere de utilaje și piese de schimb de pe 
platforma industrialâ a orașului Miercurea Ciuc

Foto : E. Dichîseanu

Ne aflăm în ajunul unui eveni
ment de seamă al vieții noastre po- 
litico-sociale — Congresul U.G.S.R., 
care se va desfășura la București 
între 26—28 aprilie, 
prezentativ, reunind 
celor 6 milioane ’de 
dicatelor, oameni ai 
treprinderi, instituții, din orașe și 
comune, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, congresul va 
dezbate, în lumina ideilor călăuzi
toare ale Programului partidului și 
a celorlalte documente adontate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R., a in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sarcinile crescînde ce 
revin sindicatelor în cincinalul 1976— 
1980. căile și modalitățile de înfăp
tuire a acestora, va sintetiza expe
riențele pozitive ale sindicatelor, sta
bilind, în același timp, măsuri pen
tru înlăturarea diferitelor deficiențe 
ce se mai manifestă în activitatea 
acestora, spre a integra mai activ 
sindicatele în procesul vast de per
fecționare a tuturor structurilor si 
organismelor sociale inițiat, stimulat 
și condus de partid.

Chezășia exercitării cu succes a 
rolului și atribuțiilor de înaltă răs
pundere cu care sînt învestite sindi
catele rezidă în conducerea lor de 
către partid, exponentul consecvent 
și cel mai înaintat al intereselor 
fundamentale ale clasei muncitoare 
și tuturor oamenilor muncii, centrul 
vital al întregului nostru sistem so
cial, forța politică conducătoare a 
societății socialiste.

Victoria denlină a socialismului în 
patria noastră a determinat profunde 
schimbări social-economice în în
treaga societate. în cadrul transfor
mărilor structurale care au avut loc. 
partidul a acordat o atenție deose
bită perfecționării continue a activi
tății sindicatelor, ca organizație 
largă de masă a celor ce muncesc, 
chemată să joace un rol imoortant 
în dezvoltarea sistemului democra
ției socialiste. La nlenara C.C. al 
P.C.R. din 10—11 februarie 1971. care 
a analizat multilateral activita
tea sindicatelor, tovarășul Nicolae

Forum larg re- 
exponenți ai 

membri ai sin- 
muncii din în-

Ceaușescu a definit, într-o concep
ție originală și profund științifică, de 
o deosebită însemnătate principială 
și practică, rolul și atribuțiile sindi
catelor in actuala etapă de evoluție 
a societății noastre socialiste, aceste 
orientări formînd baza măsurilor de 
ordin organizatoric și politico-edu- 
cativ stabilite de Congresul U.G.S.R. 
din martie 1971. în acest fel, sindica
tele, cu ajutorul nemijlocit al condu
cerii de partid, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au reușit să-și redefi- 
nească obiectivele, natura și for
mele de acțiune, să se elibereze de

Gheorghe PANĂ
membru

al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., 

președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R.

mai largă și mai eficientă a mase
lor muncitoare la elaborarea și în
făptuirea planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale, sindicatele au 
stirnulat prin acțiuni proprii orga
nizarea mai bună a întrecerii socia
liste, urmărind în mod deosebit spo
rirea productivității muncii, folosirea 
completă a capacităților de produc
ție și a timpului de lucru, reducerea 
consumului de materii prime, mate
riale. combustibil și energie, a chel
tuielilor de producție, creșterea efi
cienței activității economice a între
prinderilor industriale, de construc
ții și agricole de stat. Sindicatele 
au adus o contribuție creScîndă la 
dezvoltarea inițiativei muncitorești și 
a creației tehnice de masă pentru 
promovarea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei naționale, 
au desfășurat o susținută activitate 

tehnico-economieă

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

concepțiile învechite care le frînau 
activitatea, trecind de la rolul de or
ganism de legătură între partid și 
mase la 
a căror 
prezintă 
muncesc 
tivelor stabilite de partid, asigurarea 
participării directe a oamenilor mun
cii pe care-i reprezintă la condu
cerea treburilor economice și social- 
culturale. practic în toate sferele so
cietății noastre. Elementele esen
țiale. de structură, ale acestui cadru 
organizat se concretizează și în sis
temul reprezentării de drept a sin
dicatelor în organele de conducere 
colectivă pe linie de stat și econo
mică — de la 
la comitetele 
întreprinderi.

Timpul care
convres al U.G.S.R. a demonstrat pe 
deplin justețea măsurilor luate în 
lumina orientărilor trasate de con
ducerea partidului. a evidențiat 
creșterea rolului social-politic al sin
dicatelor în viața societății. Militînd 
pentru a asigura participarea cit

acela de organizații de masă 
datorie de căpetenie o re
unirea eforturilor celor ce 
pentru îndeplinirea obiec-

guvernul țării și pină 
oamenilor muncii din

a trecut de la ultimul

continuăîntr-un 
vreo cinci 
Apuseni li 
trăsături 
hărțile geografice ; 
scară geologică, 
rile Fîntînele, 
și Gilău însumează pes
te 324 milioane mc de 
apă, hidrocentralele de 
la Mărișelu. Tarnița și, 
în final, Gilău au o pu
tere instalată de circa 
270 MW ; galeriile sub
terane de captare și a- 
ducțiune măsoară a- 
proape 40 de kilometri ; 
lacuri, hidrocentrale, ga
lerii, șosele și noul 
sat Beliș... într-un răs
timp de cițiva ani, 
locuri parcă sortite imo
bilismului și-au schim
bat fundamental desti
nul, odată cu oamenii ; 
drumul dintre Huedin 
și Fîntînele urcă 
la baraj 
tou...

Am
1125 m 
masivul 
un platou, imaginea 
itorului rural.
chipul unui sat modern, 
fără virstă : străzi geo- 
metrizate, încălzire cen
trală, canalizare, lumină 

^^lectrică, rețea corner-

răstimp de 
ani, Munților 
s-au adăugat 
noi față de 

la 
, lacu- 
Tarnița

și pină la

descoperit, 
altitudine, 
Vlădeasa,

pină 
pla

la 
sub 
pe 
vi- 

Are

cială. edificii social- 
culturale, case — mari, 
frumoase, cu bucătărie, 
baie, dependințe — și 
iz puternic de conifere. 
Satul fără virstă poartă 
(după cum o atestă do
cumente din 1369) nu
mele de Beliș, fiind, 
probabil, întemeiat de

tor e numai calm și de 
neclintit ; fiul de fores
tier are numai o înțele
gere organică pentru 
fiecare consătean și 
tandrețe pentru munți, 

născut— Cum s-a 
noul Beliș ?

— Din 1972 pînă in 
1975. La început, unii au

tat încotro să ne în
dreptăm. Mai tinerii au 
devenit excavatoriști, 
mineri, electricieni, șo
feri. fierar-betoniști. 
Meserii cum nu s-au po
menit în vechea așeza
re de tăietori de lemne 
și crescători de vite.

O caracteristică a nou-

amatori care 
vechi tradiții moțești.

Primarul mă invită 
la... oricine. Intrăm, 
cieci, în prima casă, una 
din cele 320 ale Belișu- 
lui. Priveam, nimic zi- 
cind. Ce să zici ? Că 
ți-ar plăcea o . măsăriță 
de lină și cînepă in lo-

Satul fără virstă
Reportaj de Ion ARCAȘ

romani. Am descoperit 
Belișul in momentele de 
cumpănă, cînd trebuia 
să dispară și cind. apoi, 
a renăscut ca pasărea 
Phoenix. Căci pe ve- 
chea-i vatră se întinde 
oglinda lacului Finti- 
nele.

Primăria s-a mutat în 
localul cel nou din iunie 
1974 ; exact după doi 
ani de la așezarea pri
melor temelii. Vasile 
Mangău a fost ales pri
mar in martie 1975. Pri
mul primar din așe
zarea nouă. Pare masiv 
și dur, dar vechiul co
munist e numai dîrz și 
maleabil ; fostul invăță-
%

ezitat, alții erau neîn
crezători. Statul a acor
dat fiecărui gospodar un 
lot in vatra satului și 
sprijin material ; oame
nii au adăugat hărnicie, 
pricepere și dragoste. 
Saltul de la vechiul la' 
noul Beliș poate fi mă
surat de oricine.

— Ce credeți, va plă
cea așezarea aceasta 
viitorimii ?

— Bunul 
schimbă ca 
mașii pot 
Că. pe urmă, 
țea și mindria 
mit din tată-p

Si adaugă :
— Șantierul ne-a ară-

gust nu se 
moda. Ur- 
fi mîndri... 

frumuse- 
se trans- 
fiu.

lui Beliș va fi turismul ; 
complex hotelier, case 
confortabile. instituții 
de cultură și localuri îi 
așteaptă pe vizitatori și, 
„firește, personalul n-o 
să vină din altă parte". 
Turismul stimulează si 
artizanatul specific zo
nei. Alte îndeletniciri : 
exploatarea turbei, o 
carieră de marmură, un 
complex de producție al 
cooperației. Zestrea 
cial-culturală este 
măsură : școli cu 51 de 
dascăli, dispensar
18 cadre sanitare, gră
diniță cu 300 de locuri, 
internat, cămin cultural 
și formații artistice de

so-
pe
cu

cul nvlonului standardi
zat ? Că în locul bombo
nierei de pe televizor ai 
prefera o ștergură mo
țească 1 Sau că, de ce 
adică, au atîrnat deasu
pra recamierului un ta
blou oarecare, cînd lo
calnicii execută minu
nate intarsii în lemn ? 
Observîndu-mi mirarea, 
gazda 
„Aici, 
blăm ; 
tori și 
reni (oaspeți, musafiri). 
O ținem pentru turistici. 
Dumnealui, ăsta al meu, 
că ne știe primarul, e 
tot plecat : șantier, șe
dințe, drumuri. Mai

imi
nu
doar la sărbă- 

cind ne vin lătu-

explică : 
prea um-

mult eu i-am crescut pe 
ăștia cinci și am făcut 
și casa“. într-o altă ca
meră e așezat tradițio
nalul război de țesut.

Primarul îmi spune :
— Nu puteți pleca 

fără să vedeți și casa de 
cultură.

Pe dinafară, edificiul 
seamănă cu un brad, din 
care cresc alți brazi, în
chipuind balcoane, uși 
adevărate și ferestre 
caise. Bradul cel mare se 
înalță pină sus în lim
pezimi. Acoperișul, care 
imită șindrila, coboară 
aproape de statura omu
lui. Seamănă și cu ma
sivul Vlădeasa. O sală 
cu 400 de locuri, o sce
nă vastă, săli pentru 
diferite activități cultu
rale.

Așa arată această așe
zare nouă, răsărită din 
marile prefaceri con
structive ce și-au pus 
pecetea de lumină în 
vatra Apusenilor. Be- 
lișul — „sat fără virstă", 
localitate de oameni 
harnici și inimoși, 
punct inedit pe hărțile 
turistice. Și cei din 
Beliș repetă oricui le 
trece pragul : „Bucuroși 
de oaspeți,!“.

de propagandă 
pentru informarea oamenilor muncii 
asupra noutăților 
în strînăă legătură cu cerințele pro
ducției, au luat parte la întocmirea 
și realizarea planurilor de pregătire, 
perfecționare și specializare profe
sională a forței de muncă.

Corespunzător politicii jartiduluî 
nostru, sindicatele participă la elabo
rarea și înfăptuirea 
vind îmbunătățirea condițiilor 
muncă și de viață 
muncii din întreprinderi și instituții, 
la exercitarea controlului obștesc 
asupra protecției muncii și a ser
virii populației, organizează trimite
rea Ia odihnă și tratament balnear 
a angajaților și familiilor acestora.

Totodată, prin activitatea politico- 
ideologică și cultural-educativă des
fășurată, organele și organizațiile 
sindicale contribuie la formarea 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
oamenilor muncii, la educarea lor 
spiritul atitudinii înaintate față 
muncă și proprietatea socialistă, 
înrădăcinarea în viață a principiilor 
și normelor eticii și echității socia
liste. Putem afirma, așadar, cu de
plin temei, că în rezultatele cincina
lului 1971—1975 — cea mai fertilă 
perioadă din istoria României — este 
încorporată și contribuția adusă de 
sindicate, de activul lor.

Sindicatele sprijină fără rezerve 
politica externă a Partidului Comu
nist Român de dezvoltare a relații
lor de prietenie și colaborare fră
țească cu toate țările socialiste, de 
extindere a cooperării multilaterale 
eu toate statele lumii, indiferent de 
orinduirea lor social-politică, pe 
baza principiilor egalității in drep
turi, respectării suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța — principii 
menite să asigure exercitarea drep
tului fiecărei națiuni de a fi stăpină 
pe destinele sale și, totodată, să sti
muleze o colaborare rodnică intre 
toate popoarele, să statornicească 
o pace dreaptă în lume. Sindicatele 
contribuie la educarea oamenilor 
muncii in spiritul sentimentelor de

tehnico-științifice

măsurilor pri-
■ ’ '' ’ de

ale oamenilor

și 
a 

in 
de 
la

(Continuare în pag. a IlI-a)

Șî-au depășit
angajamentele in întrecere

Colectivele industriale din muni
cipiul Ploiești, angajate într-o entu
ziastă întrecere de hărnicie și ini
țiativă muncitorească, au reușit să-și 
depășească substanțial angajamente
le luate în intîmpinarea aniversara 
partidului și a zilei de 1 Mai. Așa 
spre exemplu, față de planul la zi 
s-au produs in plus benzine, uleiuri 
minerale, produse petrochimice, uti
laj petrolier și tehnologic, cablu in
dustrial, cărămizi și blocuri cerami-Ș 
ce. stofe și altele. în valoare de pes
te 130 milioane lei. (Constantin C*> 
praru).
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106 AN! DE LA NAȘTEREA
LUI VLADIMIR ILICI LENIN
Adunarea festivă din Capitală

Aniversarea a 106 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin — 
eminent gînditor și militant revo
luționar, întemeietorul și conducă
torul Partidului Comunist Bolșevic 
— a fost omagiată, joi după-amia- 
ză, în cadrul unei adunări festive 
organizate în Capitală, la Casa 
prieteniei româno-sovietice, de că
tre Comitetul municipal București 
al P.C.R.

La adunare au participat activiști 
de partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești, vechi militanți ai 
partidului și ai mișcării muncito
rești din țara noastră, oameni ai 
muncii din instituții și întreprin
deri, personalități ale vieții noas
tre științifice și culturale, militari, 
studenți și elevi bucureșteni.

Erau prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Pană, membru

Cuvîntarea tovarășului Vasile Potop
împreună cu popoarele Uniunii So

vietice, cu toate forțele progresului, 
democrației și socialismului — a spus 
vorbitorul — comuniștii, toți oame
nii muncii din țara noastră oma
giază cu această ocazie viața și acti
vitatea lui Vladimir Ilici Lenin, emi
nent gînditor și militant revoluțio
nar. întemeietorul și conducătorul 
Partidului Comunist Bolșevic, de 
numele căruia se leagă indisolubil 
pregătirea și înfăptuirea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, e- 
veniment care a inaugurat o nouă 
eră în istoria omenirii. Prin vasta sa 
activitate teoretică și practică. Lenin 
a oferit un exemplu strălucit de gin- 
dire curajoasă și pasiune revoluțio
nară. de fermitate și intransigență 
ideologică, un model de dezvoltare 
creatoare a marxismului, potrivit 
realităților și cerințelor epocii în care 
a trăit. El a demonstrat în mod ma
gistral că marxismul nu este o co
lecție de dogme imuabile, ci o con
cepție și o metodă înaintată de cer
cetare a naturii și societății, o armă 
de luptă a partidului clasei munci
toare pentru transformarea revoluțio
nară a vieții sociale.

Prin opera sa. Lenin a demonstrat 
că învățătura marxistă se definește 
în esență prin creativitate, prin re
ceptivitate față de nou. față de ce
rințele vieții. îmbogățirea marxism- 
leninismului cu noi teze izvorîte din 
practica social-istorică este un pro
ces continuu, care nu poate fi con
siderat incheiat, așa cum practica so
cială, istoria insăși nu sint și nu pot 
fi considerate încheiate.

După ce a arătat că victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie 
a constituit o strălucită confirmare 
a ideilor leniniste, a remarcabilelor 
calități de organizator și conducător 
comunist ale lui Vladimir Ilici Le
nin, vorbitorul s-a referit la lupte'ie 
purtate de oamenii sovietici pentru 
apărarea orînduirii sovietice, pentru 
înfringerea hitlerismului în timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
precum și la eforturile creatoare și 
realizările popoarelor sovietice pen
tru înfăptuirea programului leninist 
de construire a societății socialiste 
și de trecere la construirea comu
nismului.

Exprimînd sentimentele de bucu
rie cu care partidul și poporul nos
tru privesc succesele dobindite de 
popoarele sovietice — a spus vorbi
torul — tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in cuvîntarea rostită la cel de-al 
25-lea Congres al P.C.U.S., a arătat: 
„Marile realizări in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Uniunii Sovietice, 
politica sa consecventă de pace și 
colaborare internațională reprezintă 
o contribuție importantă la întări
rea forțelor socialismului și progre
sului in lume, la cauza înțelegerii și 
prieteniei între popoare".

Pentru oamenii muncii din țara 
noastră,' pentru Partidul Comunist 
Român aniversarea nașterii lui 
Lenin reprezintă un prilej de a evo
ca cu mindrie și satisfacție bogatele 
tradiții ale legăturilor internaționa
liste dintre revoluționarii români și 
ruși, colaborarea dintre comuniștii 
români' și sovietici, dintre popoarele 
și țările noastre. Sint vii în memorie 
aprecierile pline de simpatie pe care 
Lenin le-a făcut la adresa luptei re
voluționarilor români, a poporului 
nostru, pentru eliberarea socială _ și 
națională, ca și legăturile sale strîn- 
se cu militanții socialiști și comu
niști din România.

Preluind și dezvoltînd aceste mi
nunate tradiții, Partidul Comunist 
Român a militat de la începutul 
existenței sale pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele celor două țări, re
lații care s-au îmbogățit în anii con
strucției socialiste din țara noastră 
cu noi și luminoase pagini.

în continuare, vorbitorul a spus: 
întilnirile și convorbirile prietenești 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul L. I. Brejnev au marcat 
de fiecare dată momente de cea mai 
mare însemnătate pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor _ dintre 
România și Uniunea Sovietică, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. Partidul Comunist Român, oa
menii muncii din țara noastră dau o 
înaltă prețuire prieteniei româno- 
sovietice, dezvoltării colaborării mul
tilaterale dintre țările noastre, ceea 
ce corespunde intereselor ambelor 
popoare și in același timp întăririi 
sistemului mondial socialist, cauzei 
progresului și păcii in lume.

Vorbitorul s-a referit. în conti
nuare, la succesele obținute de po
porul nostru sub conducerea Parti
dului Comunist Român, prin apli
carea creatoare a marxism-leni- 
nismului la condițiile concrete ale 
țării noastre.

Evenimentele politice majore pe 
care le vom trăi în curind — ani
versarea a 55 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român și Con
gresul educației politice și culturii 
socialiste — a continuat vorbitorul — 
găsesc pe toți oamenii muncii din 
țara noastră, fără deosebire de na
ționalitate. întregul popor, string 
uniți in jurul partidului, cu hotărirea 
fermă de a face din realizările nou
lui cincinal al revoluției tehnico- 
științifice o etapă de cea mai mare 
importanță pe calea înfăptuirii 
neabătute, cu succes, a grandiosului 
program al devenirii comuniste a pa
triei, de ridicare necontenită a nive
lului de trai material și spiritual al 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.. Nicolae 
Matei, membru al C.C. al P.C.R.. 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., direc
tor general al Radioteleviziunii, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Ion .lingă, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului general A.R.L.U.S., Luca 
Cristina, secretar al C.C. al U.T.C., 
Panait Teodoriță, muncitor la uzi
nele „Semănătoarea". .

în prezidiu a luat loc. de ase
menea, V. I. Drozdenko, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Nicolae Matei, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

poporului, țelul suprem al întregii 
politici a partidului.

Procesul istoric de edificare a noii 
orinduiri în țara noastră, ca și in ce
lelalte țări care au pășit pe calea so
cialismului, desfășurarea cursului re
voluționar contemporan confirmă 
valabilitatea tezei leniniste potrivit 
căreia forța partidului comunist, 
succesul liniei sale politice depind in 
mod hotăritor de felul in care se 
realizează sinteza dialectică a cerin
țelor legilor generale ale dezvoltării 
sociale cu cerințele specifice condi
țiilor istorice, naționale și social-eco- 
nomice concrete.

Este cunoscut faptul că Lenin a 
subliniat in repetate rînduri necesi
tatea ca legile generale ale socialis
mului, principiile sale de bază să 
fie aplicate în funcție de condițiile 
concrete, de particularitățile istorice 
și naționale ale fiecărei țări, ale fie
cărui popor.

„întotdeauna — spunea Vladimir 
Ilici Lenin — sarcina constă în a ști 
să aplici principiile generale și fun
damentale ale comunismului la ceea
ce. este specific în dezvoltarea
obiectivă spre comunism, la particu
laritățile proprii fiecărei țări în
parte și pe care trebuie să știi să 
le studiezi și să le descoperi".

Desfășurarea revoluției și con
strucției socialiste in țara noastră 
arată că Partidul Comunist Român 
își îndeplinește cu succes roiul de 
forță politică conducătoare tocmai 
pentru că dovedește capacitatea ne
cesară de a folosi în mod creator 
legile generale ale dezvoltării so
ciale, teoria marxist-leninistă in 
conformitate cu condițiile concrete 
ale țării noastre. Un model de apli
care creatoare a marxism-leninismu- 
lui la condițiile țării noastre, de va
lorificare a experienței proprii, pre
cum și a experienței partidelor revo
luționare din alte țări îl constituie 
Programul Partidului Comunist Ro
mân adoptat la Congresul» al XI-lea.

Vasta experiență ciștigată de parti
dul nostru în marea operă de con
strucție socialistă, soluțiile originale 
și îndrăznețe date unor probleme, 
decurgînd din complexitatea proce
sului de dezvoltare a României și 
din participarea activă a țării la 
viața internațională reprezintă con
tribuții concrete si de valoare aduse 
de Partidul Comunist Român la îm
bogățirea teoretică și practică a ex
perienței revoluționare, a tezaurului 
comun al gîndirii marxist-leni niște. 
La aceasta, un merit remarcabil a 
revenit și revine secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. slujitor neobosit al inte
reselor poporului, promotor îndrăz
neț al nobilelor idealuri ale comu
nismului. ale păcii și înțelegerii între 
popoare, aportului său activ, original, 
la studierea, interpretarea și soluțio
narea științifică, marxist-leninistă. a 
problemelor pe care le ridică edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la profundele și comple
xele schimbări care au loc in dezvol
tarea social-poîitică a lumii, la creș
terea impetuoasă a avîntului forțelor 
revoluționare, progresiste și democra
tice în lupta pentru promovarea unei 
politici noi in raporturile dintre state. 
Evoluția vieții internaționale, a subli
niat el, confirmă pe deplin justețea 
aprecierilor și concluziilor Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Român privind sensul, dimensiunea și 
implicațiile marilor mutații ce au loc 
în epoca contemporană, amplele 
transformări revoluționare, naționale 
și sociale, schimbările adinei inter
venite în raportul de forțe pe plan 
mondial.

întreaga desfășurare a vieții poli
tice internaționale, a raporturilor 
dintre state in epoca actuală — a 
spus în continuare vorbitorul — ptme

Intilnire prietenească 
la Ambasada Uniunii Sovietice

Joi seara, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. V.I. Drozdenko, 
a organizat, la sediul ambasadei, o 
intilnire prietenească cu prilejul celei 
de-a 106-a aniversări a nașterii lui 
V.I. Lenin.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R.. directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Nicolae Matei, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., Vasile Potop, membru al 
C.C. al P.C.R.. director general 
al Radioteleviziunii, general-maior

Depunerea unor
Cu prilejul celei dc-a 106-a ani

versări a nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin, joi dimineața a avut loc in 
Capitală solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori. La Monumentul lui 
V. I. Lenin au fost depuse coroane 
din partea Comitetului municipal 
București al P.C.R. și consiliului 
popular municipal, precum și din 
partea Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Comitetului munici-

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Vasile Potop, care a adus un căl
duros omagiu lui Vladimir Ilici 
Lenin, marele teoretician comunist 
și conducător revoluționar.

*
După adunarea festiva, partici

panta au vizionat expoziția oma
gială „V. I. Lenin — fondatorul și 
conducătorul partidului comunist", 
deschisă în holul Casei prieteniei 
româno-sovietice, care ilustrează 
viața și activitatea revoluționară a 
lui V. I. Lenin.

★
Cu prilejul împlinirii ă 106 ani 

de la nașterea lui V. I. Lenin, la 
casele prieteniei româno-sovietice 
din numeroase localități au fost 
organizate expuneri, filme docu
mentare și expoziții dedicate acti
vității marelui gînditor și condu
cător revoluționar.

(Agerpres)

puternic în lumină rolul pe care sînt 
chemate să-l joace, incă pentru o 
lungă perioadă istorică, națiunile și 
statele naționale. Consolidarea națiu
nilor, participarea lor deplină și ega
lă la reglementarea marilor proble
me actuale ale umanității reprezin
tă un element fundamental, o condi
ție hotăritoare a progresului general 
și păcii în lume. Destinul lumii de 
astăzi, cauza progresului social se 
află in raport de condiționare direc
tă cu recunoașterea adevărului pri
mordial — subliniat în atitea rînduri 
de Lenln — că nu poate fi liber un 
popor. care nu recunoaște libertatea 
altor popoare, care tolerează subju
garea altei, națiuni. Desfășurarea vie
ții contemporane confirmă previziu
nea leninistă că „numai o atenție 
cu totul deosebită față de interesele 
diverselor națiuni face să dispară 
baza oricăror conflicte. înlătură neîn
crederea reciprocă și teama de intrigi, 
creează — mai ales în rîndul mun- 
citorildr și țăranilor care vorbesc 
limbi diferite —• acea încredere fără 
de care atit relațiile pașnice între 
popoare, cit și dezvoltarea cu succes 
a tot ce este valoros în civilizația de 
astăzi sînt absolut imposibile".

Partidul Comunist Român — a spus 
în continuare vorbitorul — și-a în
tărit tot mai mult legăturile de prie
tenie. colaborare și. solidaritate cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
din întreaga lume. Totodată, partidul 
nostru și-a intensificat relațiile de 
colaborare cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu mișcările de eli
berare națională, cu partidele de gu- 
vernămint din țările in curs de dez
voltare. cu alte partide și organizații 
revoluționare, progresiste, democrate, j 
Partidul Comunist Român consideră 
că cerințele progresului și păcii în 
lume reclamă în mod imperios întă
rirea unității și solidarității tuturor 
forțelor sociale înaintate, a colabo
rării lor active pentru promovarea 
idealurilor și aspirațiilor de bună
stare ale tuturor popoarelor. Pentru 
realizarea unei unități de tip nou 
între partidele comuniste și munci
torești, un rol important îl are lua
rea in considerare a faptului că par
tidele își desfășoară activitatea în 
condiții istorice, sociale, naționale 
specifice, de mare diversitate, că 
acționează în etape diferite ale dez
voltării societății și luptei revoluțio
nare, ceea ce impune recunoașterea 
și respectarea principiilor indepen
denței și autonomiei fiecărui partid, 
egalității în drepturi, neamestecului . 
în treburile interne ale altuia, drep
tul imprescriptibil al fiecărui partid 
de a-și hotărî de sine stătător linia 
politică.

Elaborînd și conducînd activitatea 
externă a României — a relevat 
vorbitorul — partidul nostru por
nește de la interesele vitale ale po
porului român, de la cauza generală 
a păcii și destinderii internaționale. 
Prin întreaga sa politică externă, 
România socialistă aduce o contri
buție substanțială la dezvoltarea și 
rezolvarea problemelor majore ale 
lumii - contemporane, fiind preocu
pată de găsirea unor soluții în con
formitate cu interesele reale ale tu
turor popoarelor, de a trăi in secu
ritate și pace, de a dezvolta neîn
grădit colaborarea dintre ele, de a 
beneficia de toate cuceririle cunoaș
terii.

Cu ocazia acestei importante ani
versări — a spus in încheiere vor
bitorul — comuniștii români, poporul 
nostru, consideră că cel mai înalt 
omagiu pe care pot să-l aducă lui 
V. I. Lenin este bilanțul marilor lor 
realizări obținute în opera de edifi
care a socialismului, contribuția ță
rii noastre la creșterea prestigiului 
socialismului în lume, la promovarea 
nobilei cauze a păcii și colaborării 
internaționale, a prieteniei și înțe
legerii între toate popoarele de pe 
planeta noastră.

Gheorghe Gomoiu. membru al C.C. 
al P.C.R., adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior al Armatei, 
Dumitru Turcuș și Alexandru Szabo, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului general A.R.L.U.S., vechi mi
litanți ai partidului și ai- mișcării 
muncitorești din țara noastră, repre
zentanți ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

în încheierea întilnirii au fost pre
zentate filme documentare consacrate 
vieții și activității lui V.I. Lenin.

(Agerpres)

coroane de flori
pal București al P.C.R.. consiliului 
popular municipal, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Au depus, de asemenea, jerbe de 
flori un grup de pionieri.

(Agerpres)

Dezvoltarea 
conștiinței 

revoluționare
(Urmare din pag. I)
ce a progresului pe plan internațio
nal, ca un stindard al tuturor po
poarelor. însuflețit de un fierbinte 
patriotism, poporul nostru a nutrit și 
nutrește sentimente de profundă so
lidaritate frățească cu lupta tuturor 
popoarelor lumii pentru libertate, 
pentru dezvoltare independentă, pa
triotismul și internaționalismul a- 
flindu-se într-o indisolubilă legătu
ră cu conștiința socialistă a co
muniștilor. a tuturor oamenilor 
muncii. Astăzi este mai evident 
ca oricînd că independența naționa
lă, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a trăi liber, stăpin pe des
tinele sale, pe resursele patriei, este 
condiția libertății tuturor popoarelor 
— căci așa cum nu este liber un 
popor asuprit, tot astfel nu poate fi 
liber nici poporul care nu recunoaș
te libertatea altor popoare, care ad
mite subjugarea altei națiuni. Și. 
dimpotrivă, numai în condițiile res
pectului independenței fiecărui po
por se poate asigura clădirea și 
dezvoltarea unor raporturi de con
lucrare prietenească între popoare, 
în condiții de egalitate, spre binele 
reciproc și al progresului întregii 
umanități, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

înțelegerea clară a însemnătății 
independentei trebuie sâ îmbogă
țească profilul spiritual al societății 
noastre, să sporească mindria oame
nilor muncii pentru condiția patriei 
noastre, de stat pe deplin stăpin pe 
propria soartă, să întărească în con
știința fiecărui cetățean hotărîrea 
apărării neclintite a acestui bun de 
neprețuit. în acest stens. pregătirea 
și desfășurarea congresului oferă, în 
perspectiva anului aniversar 1977. un 
minunat prilej de evocare a eroice
lor evenimente al căror făurar a 
fost, cu 100 de ani în urmă, poporul 
nostru. Această evocare, întreprinsă 
în spiritul obiectivitătii științifice st 
exprimată cu căldura sentimentului 
patriotic, va trebui să prilejuiască 
maselor largi, tineretului, o mai 
bună cunoaștere a istoriei patriei, 
să-i înlesnească înțelegerea impor
tanței luptei victorioase pentru inde
pendență prin prisma actualității, a 
problemelor care frămîntă lumea 
contemporană.

Congresul educației politice și cul
turii socialiste se prefigurează, în a- 
ceastă luminoasă perspectivă, de în
suflețită și rodnică activitate politi- 
co-educativă dedicată ridicării con
științei maselor, ca un minunat pri
lej de întărire a unității întregului 
popor, de afirmare a înaltelor sen
timente patriotice și de solidaritate 
eu lupta pentru libertate a tuturor 
popoarelor care animă națiunea 
noastră socialistă.

De la Ministerul 
Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
Direcția de resort din Ministerul 

Transporturilor .și, Telecomunicațiilor 
informează că pe drumurile națio
nale București—Alexandria, intre 
bornele kilometrice 28 plus 900 și 
29 plus 554, precum și pe sectorul 
Albești—Urziceni (km 41 plus 610), 
circulația se efectuează, temporar, pe 
poduri provizorii. Pe șoseaua națio
nală București—Giurgiu, pe podul de 
la kilometrul 19 plus 115 este inter
zis accesul autovehiculelor a căror 
greutate totală depășește 17 tone.

(Agerpres)

Orașe fruntașe în întrecerea pentru bună gospodărire și frumusețe

Cartea de vizită a Buzăului
Municipiului Buzău i-a fost decernat ieri. în cadrul unei 

adunări festive, premiul I și Diploma de fruntaș pe țară 
în întrecerea patriotică pe anul 1975 pentru înfrumuse
țarea și buna gospodărire a municipiilor cu o populație de 
peste 50 000 locuitori. Cetățenii municipiului a,u fost Căl
duros felicitați de Ion Sirbu, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău âl P.C.R., președinte al Consiliului popu
lar județean, de reprezentanți ai Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare.

într-o atmosferă entuziastă, participanții la adunare au 
adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu prin care își manifestă recu
noștința fierbinte pentru grija pe care partidul, secretarul 
său general o poartă înfloririi tuturor localităților țării.

•— Privind Buzăul de a- 
cum și evocînd imaginea 
celui din anul 1968, mul
tora nu Ie vine să creadă 
că in acest scurt interval 
s-au produs atitea trans
formări înnoitoare — ne 
spune Gheorghe Milu, 
primarul municipiului.

întreaga viață economi
că și socială a municipiu
lui a fost propulsată pe 
noi coordonate. înalte, o- 
dată cu constituirea jude
țelor dar. mai ales, în cin
cinalul 1971—1975, cînd pe 
meleagurile buzoiene a 
fost declanșat un amplu 
proces de industrializare, 
care a înregistrat; în ora
șul reședință de județ, un 
ritm mediu anual de 24.1 
la sută. Ritm care a deter
minat creșterea numărului 
de locuitori stabili la peste 
87 000, la care se adaugă 
18 000 de flotanți. Ritm 
care a făcut ca numărul 
angajaților din sectoarele 
de stat și cooperatiste să 
atingă cifra de 46 500. Alo
carea unor importante in
vestiții pentru dezvoltarea 
industriei, serviciilor și al

tv
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
17.00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18.55 Din lumea plantelor și animalelor.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv.
20.20 Avanpremieră.
20,25 Cîntece patriotice.
20,35 Film artistic : .Juliana". Creație a 

studiourilor de televiziune din R.D. 
Germană.

22,10 24 de ore.

Vizita preseMeiui Senegalului,
Leopold Sedar Senghor

(Urmare din pag. I)
exportă în 13 țări, dintre care unele 
și de pe continentul african. Vizitind 
unitatea, oaspeții s-au interesat asu
pra unor aspecte privind activitatea 
de concepție și producție, au apreciat 
calitatea produselor.

Un popas în comuna Marginea — 
vestit centru ceramic al Moldovei — 
a constituit un prilej de cunoaștere 
a măiestriei meșterilor populari care 
perpetuează tradițiile milenare ale 
artei olăritului pe teritoriul patriei 
noastre.

în conținuare se parcurge un pito
resc itinerar bucovinean, vizitîndu-se 
cîteva din celebrele monumente din 
această parte a țării.

La mînăstirea Sucevița — bijuterie 
arhitectonică a artei medievale — 
înalții oaspeți senegalezi au fost sa

„Brățara de bronz"
Miercuri seara au în

ceput — la „Casa fil
mului" — Zilele filmu
lui SenegaleZ, organi
zate sub auspiciile 
Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. 
Spectacolul de gală s-a 
deschis cu un film do
cumentar de o factură 
aparte : o peliculă care
— îlustrînd prin ima
gini edificatoare lectu
ra unor versuri subtile 
sau afirmarea elocven
tă a unor gînduri, des
pre politică, despre cul
tură, despre tradițiile și 
năzuințele oamenilor 
continentului african
— conturează, în date 
esențiale, portretul pre
ședintelui Republicii 
Senegal. Un portret al 
militantului, cărturaru
lui și poetului Leopold 
Sedar Senghor, prezen
tat într-o intimă cone
xiune cu realitățile- de 
ieri și de azi ale țării 
sale, pe fundalul înnoi
rilor care au devenit 
posibile după cucerirea 
independenței, în 1960.

în continuare, în ca
drul galei inaugurale a 
rulat filmul Brățara de 
bronz, realizat de Ti
diane Aw, cineast aflat 
în țara noastră cu pri
lejul Săptăminii cultu
rii senegaleze. Producă
tor, scenarist, regizor al 
acestui film, Tidiane 
Aw istorisește povestea 
tragică a unui țăran 
care — plecînd Ia oraș 
„să-și caute norocul"
— nu-și poate găsi nici 
un rost ; împins de 
nevoi, personajul por
nește, în cele din urmă, 
pe un drum greșit, la 
capătul căruia își va 
pierde nu numai ilu
ziile, dar și viața. în 
curgerea întîmplărilor 
dramatice apar și mo
mente cu intenție sati
rică la adresa unor ele
mente amorale, ca și 
momente de umor ce 
par uneori involuntare. 
Cu ucenicia făcută la te
leviziune, autorul fil

mului și-a construit 
povestirea direct, con
cis. El descrie, adeseori 
cu o remarcabilă acui
tate realistă, contextul 
social și uman al ava
tarurilor eroului prin
cipal (bine interpretat 
de actorul Nar Sene).

„Brățara de bronz" 
este. evident, drama 
dezrădăcinării. Dar este, 
în același timp, un 
film-mărturie, un film- 
avertisment in proble
me care au încă — ne 
spune . realizatorul — o 
pondere deloc neglija
bilă în procesul prefa
cerilor sociale din. țara

Zilele filmului
senegalez

sa. De altminteri, sim
plitatea și unele parti
cularități de stil ale na
rațiunii (de pildă o a- 
nume insistentă în ex
plicarea, prin dialog 
sau monolog, a diferi
telor acțiuni ale perso
najelor) sînt menite 
tocmai să facă filmul 
accesibil unor categorii 
cit mai largi ale atît de 
diversificatului public 
senegalez. Este o con
diție a eficienței socia
le a operei cinemato
grafice — eficiență ce 
constituie țelul declarat 
al unora dintre cei mai 
reprezentativi creatori 
de filme din Senegal. 
Așa cum arăta Usman 
Semben — scriitor și 
regizor senegalez de 
prestigiu, considerat 
drept unul dintre înte
meietorii cinematogra
fiei africane — în con
dițiile specifice „Lumii 
a treia", cinematogra
ful se poate apropia de 
popor mai mult decît 
cartea, mai mult decît 
poezia sau decît tea
trul ; este important 
ca el să devină ochi, o-

tor sectoare productive s-a 
finalizat prin intrarea în 
funcțiune a 60 noi capaci
tăți de producție, ceea ce 
a făcut ca producția globa
lă industrială a municipiu
lui să crească considerabil, 
ajungînd în anul 1975 la 
6 miliarde lei, de 10 ori 
mai mare decît cea reali
zată în anul 1968.

Am consemnat aceste 
cîteva date statistice, pen
tru a contura noul profil al 
Buzăului, de oraș care în
cepe să se ..așeze" pe te
melii trainice. Temelii ri
dicate atît prin eforturile 
statului, cit și ale cetățeni
lor urbei, care nu pregetă, 
în orele lor libere, să par
ticipe la gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului. 
Apelind din nou la cifre, 
notăm că Buzăul are acum 
cartiere noi deja închegate 
— Bălcescu, Cring. Centru, 
Obor — unde blocurile nou 
construite numără 12 343 
de apartamente ; că numai 
în anii cincinalului trecut 
zestrea orașului a fost îm
bogățită cu 106 unități co
merciale noi și moderni

zate. Notăm, de asemenea, 
că s-au extins conductele 
de distribuție a apei cu 16 
kilometri, iar rețeaua de 
canalizare cu 15 km ; că 
s-au modernizat anual cite 
160 000 metri pătrați de 
străzi, că s-au refăcut ve
chile rețele de apă și canal, 
în rîndul edificiilor ultimi
lor cinci ani Se numără și 
spitalul județean cu 705 
locuri. Casa de cultură a 
sindicatelor, complexul ho
telier „Pietroasa" cu 180 
locuri, 140 săli de clasă. 
creȘe și grădinițe însumînd 
1 800 locuri și multe altele. 
Sint obiective la care pe 
lingă fondurile alocate de 
stat — atit in anii trecuți, 
dar mai ales in 1975 —
contribuția cetățenilor în 
orele lor libere n-â lipsit 
nici o clipă. Ce înseamnă 
o conlucrare activă a de- 
putaților și a cetățenilor 
în realizarea unor astfel 
de obiective, se poate ușor 
desluși, spre exemplu. în 
circumscripția electorală 
nr. 4. Aici, deputata Filof- 
teia Stoiân și președinta 
comitetului de cetățeni 
Maria Stănescu au fost 
mereu'în fruntea acțiuni
lor gospodărești. Prin 
munca patriotică și contri
buția alegătorilor, în a- 
ceastă circumscripție s-au 
realizat, în ultimul an, a- 
ducțiunea apei potabile, 
canalizarea și asfaltarea a 
7 străzi, alinierea și repa
rarea gardurilor, organi
zarea curților. Aceleași 
dovezi ale hărniciei și bu
nei gospodăriri întîlnești și

PROGRAMUL II
17.00 Telex.
17,05 Pentru fiecare primăvară... Docu

mentar artistic în ciclul costumul 
popular"*

17.30 Șah-mat în... 15 minute !
17.45 Tineri soliști de muzică populară.
18.00 Vîrstele peliculei. v
19.00 Olănești sau comoara din adîncurl.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Un mare umanist al tuturor româ

nilor : Oimitrie Cantemir.
20.25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Seară de operă : ..Fata din Vest** 4 * * * * 

de Puccini.

Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 
aprilie. In țară : Vreme în general 
instabilă, cu cer temporar noros. Vor 
cădea ploi cu caracter de aversă, în
soțite de descărcări electrice. La munte 
și izolat în nordul țării precipitațiile 
Vor fi și sub formă de lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla potrivit, cu in
tensificări de scurtă durată. Tempera
tura va continua să scadă la început, 
apoi va crește ușor. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 5 grade 
în jumătatea de nord â țării și între
4 și io grade în rest, iar maximele în
tre 10 și 20 de grade, izolat mal ridica
te. In București : Vreme în general
instabilă, cu cerul temporar noros.
Ploaie de scurtă durată. Vînt potrivit.
Temperatura va contihua să scadă la
început, apoi va crește ușor.

22,05 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea. 

lutați de Justin Moisescu, mitropoli
tul Moldovei și Sucevei. Aici, ca și 
la următoarele mînăstiri vizitate — 
Vatra Moldoviței și Voroneț — oaspe
ții au apreciat fantezia și măiestria 
artistică a meșterilor anonimi care au 
creat, în spiritul tradițiilor populare 
românești, valori inestimabile intrate 
definitiv în patrimoniul artei uni
versale.

Muzeul etnografic din Gura Humo
rului, următorul obiectiv vizitat, a 
oferit, prin multitudinea și valoarea 
exponatelor sale, o imagine cuprin
zătoare a modului de viață, a înde
letnicirilor locuitorilor de pe aceste 
străvechi meleaguri românești.

Seara, în onoarea înalților oaspeți 
senegalezi, la Casa de- cultură din 
Suceava, a fost prezentat un reușit 
spectacol folcloric.

(Agerpres)

glindă și conștiință, și, 
în acest scop, să evite 
„îndrăznelile" tehnice 
care îndepărtează spec
tatorul. în zilele noastre 
cineastul este cel care 
poate să înlocuiască 
povestitorii tradiționali 
— opinează Semben.

în cele mai bune sec
vențe ale sale, filmul 
„Brățara de .bronz" 
răspunde unor astfel 
de deziderate ; simpli
tatea sa nu exclude ex
presivitatea imaginii 
(semnate de un opera
tor rafinat și accesibil 
totodată : Georges Bra- 
cher). Iar autorul fil
mului, Tidiane Aw, își 
relevă, pe parcursul na
rațiunii, vocația de po
vestitor popular.

Fără îndoială, specta
colul de miercuri seara 
a prilejuit un contact 
revelator cu cinema
tografia senegaleză, în
temeiată, după inde
pendența țării. Trans- 
mițind spectatorilor ro
mâni salutul frățesc al 
tuturor cineaștilor din 
țara sa, Tidiane Aw 
și-a exprimat năzuința 
ca cinematograful să 
devină, tot mai deplin, 
o artă în mod real 
populară. O artă care 
să-și aducă întreaga 
contribuție la dezvolta
rea culturală integrală 
a Senegalului de azi, la 
progresul social al țării, 
la prietenia și mai 
buna cunoaștere reci
procă a popoarelor. Ca 
și Usman Semben, ca 
și Djibrll Diop, Maha- 
ma Traore, Momar 
Thian, Paulin Vieyra, 
Samb Avavacar și alți 
creatori ai tinerei cine
matografii senegaleze, 
Tidiane Aw este — în 
maniera sa proprie — 
un cineast angajat pe 
acest drum. Ne-a 
spus-o, și mai ales a 
demonstrat-o prin fil
mul său.

D. COSTIN

în circumscripția nr. 5 
(deputat Gheorghe Dră
guț). în cartierul Mihai 
Viteazul (deputat Dumitru 
Ungureanul și multe al
tele.

O treime din volumul de 
muncă patriotică prestată 
în cursul anului 1975 la o- 
bieCțivele din municipiu 
S-a executat de către elevii 
și tinerii orașului. Rodul e- 
forturilor cetățenilor vîrst- 
nici și tineri din Buzău 
este sintetizat într-o cifră 
grăitoare : valoarea mun
cii patriotice pe un locui
tor a fost în 1975 de 6 ori 
mai mare decît în anul 
1970. Dintre numeroasele 
ilustrări ale acestui entu
ziast efort îndreptat spre 
Întinerirea multisecularului 
oraș vom consemna : reali
zarea complexului de a- 
grement și sport „Parcul 
tineretului", unde pe lingă 
terenurile sportive func
ționează un ștrand olim
pic, un amfiteatru care 
poate găzdui cele mai di
verse spectacole în aer li
ber și multe altele ; ame
najarea a 10 hectare de 
zone și spații verzi unde, 
numai în această primă
vară, s-au plantat 15 000 de 
trandafiri, 10 kilometri 
gard viu, 100 000 pomi și 
arbuști, 1 800 000 flori de 
diferite specii ș. a.

„Oricine a văzut în urmă 
cu 10 ani Buzăul, nu-1 mai 
recunoaște astăzi" — ne 
spunea primarul. Și nu 
exagera cu nimic.

Mihal BĂZU 
corespondentul „Scinteil"

vremea

| FAPTUL! 
! DIVERS! 
I Inițiativă !
S 9

pionierească
1 In sera micilor naturaliști ai
I Casei pionierilor din Constanta, ■ 
Iîn afara miilor de fire de rasa- ■ 

duri de flori pe care aceștia le i 
pregătesc pentru parcul lor, | 
există si citiva arbori și arbuști

I exotici, lngrijindu-i cu atenție, | 
pionierii au reușit să obțină a- | 
nul trecut prima recoltă de •

I piper. In schimb, bananierii, s 
deși au înflorit, n-au reușit să 
dea rod. Pionierii însă n-au re- | 
nunțat. Acordindu-le o îngrijire

Iși mai atentă, respecting cu I 
strictețe condițiile cerute de 
plante, bananierii sînt acum în- 1

Icărcați cu ciorchini de fructe. ■ 
Gustindu-le, pionierii vor des- I 
coperi dulceața și aroma tec- ! 
țiilor practice. .

I Cazul j
I din dosarul !
| numărul 505 !

Dosarul 505 din 1976 înaintat 
de Organele de miliție ieșene 
procuraturii se referă la un caz 
ieșit din comun. Ana Profira a 
rupt o floare — o floare care 
aparținea Eugeniei Luchian. A 
fzbucnit o ceartă interminabilă. 
De la ceartă, concubinul Euge
niei Luchian, un anume Ionache 
Costică, a sărit la bătaie. Victi
me : soțul Anei Profira și un 
cetățean care a sărit să-i despar
tă. A intervenit imediat miliția. 
Cei doi au fost duși la spital, 
iar Ionache Costică. fără ocupa
ție, recidivist, va apărea în fața 
instanței de judecată pentru a 
șaptea oară.

Zarurile 
au fost 
aruncate

Neavînd altceva mai bun de 
făcut, maistrul B. Constantin, 
sudorul Dumitru Burlacu și șo
ferii Dumitru Stolniceanu. Dinu 
Buchi, Gheorghe Vezeniuc și 
Gheorghe Țurcanu — toți anga
jați ai secției de întreținere, re
parații drumuri și siguranța cir
culației din Botoșani — s-au 
apucat să joace zaruri pe bani. 
Fiecare visa sâ-i pice un șase- 
șâse. Dar a picat miliția. De 
unde se vede că jocul de noroc 
e cu ghinion. Au fost amendați 
pe loc cu cite 1 000 și 1 500 
Dupâ care zarurile... au fost 
tr-adevăr) aruncate.

lel. 
(in-

Șase
| și toți șase

ju- 
slnt

— sînt 
Potrivit 
strămo-

în comuna Vicovu de JOs, 
dețul Suceava, numeroase 
familiile în care arta populară 
este păstrată și transmisă cu 
dragoste și pasiune de la o ge
nerație la alta. Familia Breban 
le depășește pe toate celelalte. 
Toți cei șase membri ai săi — 
Elena, Melania, Vasile, Nicolae, 
Gheorghe și Dumitru 
mari meșteri artizani, 
unor străvechi obiceiuri _____
șești, ei împodobesc cu mărgele 
frumoasele li și chimire din 
piele, după neasemuitele motive 
bucovinene. Fiecare din Ci a fă
găduit să mai „ctească" pe puțin 
încă șase meșteri.

Cine

gro
wers

greșește 
plătește

Odată cu plecarea în cursă, pe 
ruta Alba Iuliă — Zlatna — Va
lea Morii, Ion Tandrău a comis 
prima greșeală, și anume : folo
sirea in scopuri personale a au
toturismului 1—AB—1735, 
prietatea statului. Nu a ___
prea mult și ă săvirșlt a doua 
abatere : in comuna Metes a 
tamponat autoturismul, din vina 
lui, de un autobuz. Deși avea 
obligația să anunțe militia, a pă
răsit locul accidentului. Aceas
ta a fost a treia greșeală. In 
urma celor trei abateri, o sin
gură concluzie : cine greșește 
plătește.

P.S. Deși șoferul autobuzului 
nu se considera vinovat de tam
ponarea autoturismului, a pârăr 
sit și el locul accidentului, în 
mod inexplicabil. Dar o explica
ție tot va trebui să dea.

în loc să se
supere pe
el însuși...

Niță Petrache din Sălcfoara, 
județul Ialomița, s-a întors acasă 
pe trei cărări. în loc sâ se su
pere pe propria persoană, pen
tru starea în care se afla, și-a 
vărsat năduful pe lucrurile din 
casă. După Ce a dat cu ele de-a 
azvîrlita în curte, le-a adunat 
grămadă și le-a dat foc. Văzîn- 
du-i pe vecini că sar să stingă 
incendiul, a scos cuțitul : „Sînt 
lucrurile mele și fac ce vreau 
Cu ele. Dacă se apropie Cineva, 
fac moarte de om !“. Vecinii au 
anunțat miliția și numai așa au 
putut pătrunde în curtea lui N.P. 
și au potolit vîlvătaia. La sfîrșit, 
cînd s-a tras linie și s-a adunat, 
a ieșit o pagubă de cîteva mii 
de lei. Și s-a trezit !

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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SEMĂNATUL PORUMBULUI
Viteze sporite de lucru—prin folosirea utilajelor

la întreaga capacitate
Potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, 

pînă Ieri, 22 aprilie, au fost însâmînțate în întreprin
derile agricole de stat și cooperativele agricole 931 000 
hectare cu porumb — adică o treime din suprafața 
planificata. Lucrările sînt avansate în întreprinderile 
agricole de stat din iudețele Timiș, Dolj, Galați și în 
cooperativele agricole din județele Buzău, Timiș, Tul- 
cea, Bihor, Arad și Brâila. După cum rezultâ și din 
harta alăturată, care reprezintă suprafețele însămîn- 
țate, în procente, în cooperativele agricole, există di
ferențe mari între realizările obținute în județe înve
cinate și care beneficiază de aceleași condiții clima
tice. Temperatura solului a crescut, ceea ce Impune 
ca în fiecare unitate agricolă, în fiecare comună să 
fie luate măsuri hotărîte în vederea intensificării rit
mului semănatului. Este de datoria organelor și orga
nizațiilor de partid, a comandamentelor locale, a con
ducerilor unităților agricole de a asigura o bună orga
nizare a muncii, punînd accentul pe folosirea la în
treaga capacitate a tractoarelor și semănătorilor, pe 

. mobilizarea mecanizatorilor, cooperatorilor, specialiș
tilor, pentru ca zi de zl să se lucreze, din zori și 

I pînă-n noapte, la semănatul porumbului, astfel încit 
această lucrare să se încheie în cel mai scurt timp.

In grupajul de față publicăm constatări dintr-un 
raid-anchetă efectuat în două județe.

DÎMBOVIȚA. Buna organizare a 
muncii, folosirea din plin a mijloa
celor mecanice și a timpului de mun
că — obiective prioritare ale activi
tății desfășurate de comandamentele 
comunale — au făcut posibil ca, în 
primele trei zile ale săptăminii, în 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județul Dîmbovița să se 
însămînțeze cu porumb 16 000 hecta
re, reprezentînd mai mult de o treime 
din suprafața planificată. La nivelul 
județului se înregistrează o viteză 
zilnică de lucru superioară celei pre
văzute, aceasta constituind garanția 
recuperării restanțelor datorate vre
mii nefavorabile și a încheierii acestei 
lucrări in timp optim. In ziua raidu
lui nostru — miercuri 21 aprilie — 
viteza de lucru a fost depășită, In 
cooperativele agricole din județ, cu 
aproximativ 1 000 de hectare, cele mai 
intense ritmuri înregistrîndu-se în 
consiliile intercooperatiste Greci, Ră- 
cari, Bilciurești, Vișina și Titu.

Prezenți în cîteva unități agricole 
din cadrul consiliului intercoopera- 
tist Mătăsaru, am reținut că rit

REDUCEREA CONSUMULUI DE MA TERII
PRIME, ENERGIE Șl COMBUSTIBIL

Gospodărirea cu maximă grijă a 
materiilor prime și materialelor, di
minuarea stăruitoare a consumurilor 
de metal, combustibil, energie, lemn 
ș.a. constituie sarcini prioritare, sub
liniate cu tărie de conducerea parti
dului și a statului nostru. Referin- 
du-se din nou la aceste sarcini 
majore, în cuvîniarea rostită la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
în mod deosebit necesitatea de a se 
acționa cu stăruință pentru aplicarea 
măsurilor stabilite în acest sens în 
fiecare întreprindere, spre a se ob
ține rezultate cit mai substanțiale în 
reducerea consumurilor materiale. 
Cum acționează siderurgiștii reșițeni 
in această direcție ?

— Pentru acest an, cît și pentru 
anii următori, combinatul are un pro
gram clar de măsuri tehnice, tehno
logice și organizatorice, în vederea 
scăderii accentuate a consumurilor 
specifice ți eliminării oricărei risipe 
■- ne-a spus ing. Constantin Savu, 
directorul combinatului. Bunăoară, 
vom aplica unele cercetări privind 
îmbunătățirea scoaterii de metal din 
oțel lingou, extindem 0 serie de teh
nologii moderne cu randamente su
perioare, am inițiat acțiuni concrete 
pentru întărirea disciplinei tehnolo
gice. Pentru ca aceste măsuri să se 
materializeze în reducerea consumu
rilor, am organizat un sistem infor
mațional bine pus la punct ; ca 
urmare, avem posibilitatea să inter
venim operativ atunci cînd consumul 
la o anumită materie primă înregis
trează tendințe de creștere peste ni
velul normat.

— Plecînd de Ia premisa că 
aplicarea în practică a măsurilor sta
bilite în acest domeniu nu este doar 
o problemă a cadrelor tehnice, ti a 

mul lucrărilor depinde fntr-o mă
sură hotărîtoare de bună organi
zare. La cooperativa agricolă Dra- 
godana, două semănători, echipate 
pentru semănat și fertilizat, însămîn- 
țau ultimele hectare în tarlaua Ar- 
țăriș. Pe tov. Gheorghe Grigore, in- 
ginerul-șef al cooperativei, l-am în- 
tilnit pe tarlaua alăturată, suprave
ghind Semănatul și etbicidarea. Re
marcăm calitatea ireproșabilă a pa
tului germinativ, efortul pentru folo
sirea judicioasă a mijloacelor me
canice. Se însămînțasetâ cu po
rumb 140 de hectare, alte 236 hectare 
erau pregătite pentru semănat, 9 
tractoare continuau discuitul. In ur
mătoarele 2 zile, odată cu încheierea 
lucrărilor de erbiCidare, viteza de lu
cru va crește pînă la 80 de hectare 
pe zi. Și la cooperativa agricolă Pi
cior de Munte am constatat o judi
cioasă repartizare a forțelor meca
nice. Numai că, din comoditate, Unele 
cadre din conducerea cooperativei 
lasă treburile timpului aproape în 
întregime pe seama mecanizatorilor. 
(Al. Dumitrache).

întregului colectiv — a precizat se
cretarul comitetului de partid, Dănilă 
Pirvu — organizația de partid a 
promovat, susținut și extins o se
rie de inițiative valoroase, care 
au pornit de la diverse locurî de 
muncă, între care am putea numi : 
„Să realizăm o producție sporită do 
fontă cu cocs economisit" — lansată 
de furnaliști, care a făcut ca 30 la 

Inițiative, rezultate, dar și resurse încă nefructificate 
la Combinatul siderurgic din Reșița

sută din producția suplimentară de 
fontă să se obțină fără a se consuma 
cocs peste cantitatea normată. Prin 
aplicarea măsurilor tehnice și a 
inițiativelor muncitorești, în pri
mul trimestru din acest an s-au eco
nomisit 850 tone de metal, 1 820 tone 
combustibil convențional, 18,5 milioa
ne kWh energie electrică, diminuin- 
du-se cheltuielile de producție cu 5 
milioane lei. Pe fondul acestor reali
zări importante se cuvine însă arătat 
că, la unele locuri de muncă, în anu
mite secții, consumurile normate au 
fost depășite. Ce soluții sugerează 
unii muncitori și maiștri în legătură 
cu cîteva probleme de actualitate în 
domeniul consumurilor ?

— După părerea mea, există o le
gătură directă între consumuri și mo
dul de funcționare a mașinilor și uti
lajelor — ne-a spus muncitorul spe
cialist Romulus Drăgoescu. Iată un 
exemplu cit se poate de clar : dacă 
laminoarele sînt bine reglate și se

GORJ. întrerupte din cauza ploilor 
abundente căzute la șfirșitul săptă
minii trecute, lucrările de însămin- 
țăre a porumbului au fost reluate în 
aceste zile și în județul Gorj. „Mun- 
cindu-se cu răspundere — ne-a spus 
tovarășul Ion Popescu, director ad
junct al direcției agricole județene
— în măi multe unități cooperatiste 
s-au atins încă de marți și miercuri 
vitezele zilnice planificate în condi
țiile respectării cu strictețe a para
metrilor calitativi". Este ceea ce am 
constatat în raidul întreprins în ziua 
de 20 aprilie prin cîteva cooperati
ve agricole. La cea din Țințăreni, 
spre exemplu, încă din zorii zilei se 
aflau pe timp 4 semănători. Avînd 
în Vedere viteza zilnică înregistrată
— 55 hectare — există condiții ca 
în 8 zile bune de muncă să fie în- 
sămînțată întreaga suprafață. Și la 
cooperativa agricolă Ceplea forțele 
mecanice erau folosite din plin. în 
ziua raidului nostru, în punctul denu
mit Izvoare erau concentrate 5 trac
toare la discuit și două semănători. în 
âcelași spirit de angajare și răspun

reduce cu numai un milimetru adao
sul de cojire la laminatele pentru 
rulmenți, intr-o lună se economisesc 
circa 180 tone metal.

— Ar fi de semnalat și un alt efect 
economic al folosirii corespunzătoare 
a utilajelor : gospodărirea judicioasă 
a materialelor — a adăugat muncito
rul Nicolae Andrițoi. Bunăoară, la 
secția de laminoare ne-am propus să

„cîștigăm" circa 606 tone de oțel pe 
an, folosind pentru reglarea liniei o- 
țel rebutat. Remarc, de asemenea, 
importanța pregătirii corespunzătoare 
a garniturilor de laminare și respec
tării stricte a programelor de lami
nare optimizate, lntrucit, din cauza 
unor neajunsuri în aprovizionare, in 
colaborarea dintre liniile de laminare, 
uneori trebuie să reglăm prea des 
liniile de laminare.

— Cum ar putea fi îmbunătățită 
colaborarea dintre liniile de laminare 
din cadrul secției, pentru ca aceasta 
să determine reducerea consumului 
de metal ?

— M-aș referi Ia un exemplu con
cret. O parte din semifabricatele pen
tru linia de profile fine asigurate de 
laminorul de profile grele erau de 
calitate necorespunzătoare. Am orga
nizat o discuție deschisă, muncito
rească între lucrătorii celor două linii 
de laminare. Important este faptul că 
nu s-a aruncat vina de către unii 

dere se desfășoară semănatul și In 
cooperativele agricole din Plopșoru, 
Ioneștl și Stoina.

tina din condițiile desfășurării co
respunzătoare a semănatului este 
prezența pe timp a specialiștilor, a 
cadrelor de conducere din unități. 
In cursul raidului am întîlnît cadre 
de conducere Care, din birou, ne-âU 
dat... asigurări că se muncește pe 
toate fronturile. Lă Brănești, spre 
exemplu — comună Vecină cu Țință
reni — am stat de vorbă cu tov. 
Constantin Manea, vicepreședinte al 
cooperativei agricole. Plin de opti
mism, ne-a încredințat că două se
mănători — nefiind după Opinia sa 
condiții pentru mai multe — lucrează 
cu întreaga capacitate. Oprindu-ne 
la secția S.M.A. din localitate, am 
constatat că de fapt doar o singură 
semănătoare se afla pe cimp.

Revine ca sarcină de primă ur
gență conducerilor unităților coope
ratiste, direcției agricole județene să 
asigure utilizarea judicioasă a trac
toarelor și mașinilor, în vederea creș
terii vitezei zilnice de lucru și înca
drării în timpul optim a semănatu
lui porumbului. (Dumitru Prună).

asupra altora, ci lucrătorii s-au sfă
tuit reciproc asupra măsurilor tehnice 
și organizatorice pe care trebuie să 
le adopte. Efectul a fost pozitiv, 
imediat, colaborarea dintre cele două 
linii de laminare a marcat un reviri
ment.

— Cînd vorbim despre reducerea 
consumurilor nu trebuie să omitem 
însemnătatea instaurării unei ferme 
discipline tehnologice — a precizat 
maistrul principal Mihail Lupșan. 
Din acest punct ae vedere mi se pare 
important să relev experiența oțela- 
rilor de la „cuptorul tineretului". 
Aici s-a realizat o adevărată sudură 
sufletească intre membrii echipelor. 
De pildă, lucrul se predă din mers, 
iar muncitorii din schimbul care în
cepe Sînt convinși că tovarășii lor din 
schimbul precedent au lăsat în cuptor 
o șarjă de cea mai bună calitate, la 
care s-a respectat cu strictețe rețeta 
de fabricație.

Ideea principală care se degajă din 
discuțiile cu muncitorii și maiștrii 
amintiți din combinatul Siderurgic 
reșițean este că măsurile tehnice cu
prinse în programul privind reduce
rea consumurilor nu sînt și nici nu 
trebuie să fie tratate și aplicate se
parat, ci numai in Btrînsă îm
binare cu o serie de acțiuni po- 
litico-organizatorice, menite să sti
muleze inițiativele valoroase, să dez
volte spiritul gospodăresc, să de
termine participarea conștientă, acti
vă a întregului colectiv la valorifi
carea permanentă a marilor rezerve 
de reducere a consumurilor de ma
terie primă, materiale, energie și 
combustibil.

Cornel Iu CARLAN 
Nicolae CATANA

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, GeOrge 
Macovescu, a primit O telegramă de 
mulțumire din partea ministrului de 
externe al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord. Antho
ny Crossland, pentru felicitările a- 
dresate cu ocazia desemnării în a- 
ceâstă funcție.

★
Joi seara a sosit în capitală o 

delegație a Comitetului Național ai 
Frontului Unității Poporului din 
R. P. Polonă, cbndusă de Witold 
Jarosirtski, secretat, care făCe o vi
zită pentru schimb de experiență în 
țâra noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost Intîmpinată de Eu
gen Jebfeleanu, Vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., de 
mfembti ai consiliului.

Au fost de fâță Wladyslaw Wojta- 
sik. ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Portugheze, joi după-amiază, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat in 
Capitală o manifestare cUlturâlă,

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialistă, Oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față, de asemenea. An
tonio Luis de MăgâlhaeS de AbrOU 
Novăis Machado, ambasadorul Repu
blicii Portugheze la București, ălțl 
membri ai ambasadei.

Cu această ocazie, Paul Cordea a 
împărtășit imprfesiî de călătorie din 
portugalia.

*
Sub auspiciile Consiliului Culțuții 

și Educației Socialiste, Ia Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste România 
s-a deschis joi o expoziție consacrată 
lui Constantin Brâncuși.

La vernisaj au fost prezenți loan 
Jinga, vicepreședinte ăl C.C.E.S., ar
tiști plastici, critici de artă, âlți Oa
meni de cultură, admiratori ai Crea
ției lui Brâncuși.

★
La Ambasada Republicii Federale 

Germania din București a avut ioc 
joi seara vernisajul expoziției de 
artă plastică intitulate „Culori". Cu 
acest prilej, a luat cuvîntul dr. Hat- 
mut A. Lang, atașat cultural ăl am
basadei R.F.G.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
solidaritate internaționalistă, de spri
jinire activă 'a luptei popoarelor 
pentru a fi stăpine pe propria Soar
tă, pentru eliberare națională și so
cială, U.G.S.R. întreținînd legături 
de prietenie și cooperare cu organi
zații naționale SâU de ramură din 
țări de pe toate continentele.

Desigur, sarcihile mări și complexe 
ce revin sindicatelor în actuala eta
pă calitativ superioară ă construcției 
socialiste pun în fața lor noi exi
gențe, fac necesare perfecționarea în 
continuare a activității, eliminarea 
hotărită a neajunsurilor ce se mai 
manifestă în activitatea lor.

Pornind de lâ realitatea obiectivă 
a dublei calități pe care o au oame
nii muncii din România, aceea de 
producători ai bunurilor materiale și, 
în același timp, de proprietari al 
mijloacelor de producție, sindicatele, 
ca organizații profesionale ale clasei 
muncitoare, ale celorlalte pături 
muncitoare, sint chemate Să par
ticipe la înfăptuirea planurilor de 
dezvoltare economică a țării, la 
sporirea continuă a avuției naționa
le — fundament trainic pentru ridi
carea nivelului de trai al celor ce 
muncesc. în acest cadru se înscriu 
îndatoririle sindicatelor de a urmări 
și sprijini îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan și angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă, de 
a-și spori contribuția Ia realizarea 
ritmică și Integrală a producției fi
zice, a programelor privind creșterea 
productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de producție, introdu
cerea tehnicii noi, ridicarea nivelu
lui calitativ al producției, depășirea 
sarcinilor la export și reducerea im
portului, transpunerea în viață a 
programului de investiții, pregătirea 
și perfecționarea forței de muncă, 
gospodărirea judicioasă și dezvolta
rea avutului Obștesc. Necesitatea 
unei tot mai intense angajări în a- 
ceste direcții se impune cu atit mai 
mult cu cit în unele întreprinderi, 
șantiere Și instituții preocupările 
sindicatelor nu sint încă îndeajuns 
orientate spre laturile calitative, de 
eficiență ale activității, persistînd 
manifestări ale inerției și rutinei, 
inclusiv aspecte de formalism, de 
inconsecvență în abordarea și solu
ționarea problemelor de organizare 
superioară a producției și a muncii, 
de asigurare a unei ordini și disci
pline riguroase, potrivit exigențelor 
economiei moderne.

In strînsă legătură cu rezolvarea 
acestor sarcini trebuie privită și pro
blema progresului tehnic, a cărui 
promovare largă implică din partea 
sindicatelor o muncă mai stăruitoare 
pentru diversificarea acțiunilor de 
propagandă tehnieo-științifică, stimu

Excelenței Sale
Domnului MANEA' MĂNESCU

Prtm-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România ™
Stimate domnule prim-ministru,
Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră și bunele urări 

transmise cu ocazia numirii mele ca prim-ministru. Voi continua să acord 
o mare importanță dezvoltării relațiilor prietenești dintre cele două țări ale 
noastre în următorii ani. Cu cele mai bune urări și calde salutări.

Cu sinceritate,
JAMES CALLAGHAN

Primul ministru al Regatului Unit 
âl Marii Britanii fi Irlandei de Nord

Plecarea unei delegații guvernamentale 
române in Republica Centrafricană

Joi dimineața a plecat Iă Bangui 
tovarășul Vasile Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, conducătorul delega
ției guvernamentale române la lu
crârile celei dera 5-a sesiuni a Co
misiei mixte pentru colaborare și

Sosirea în Capitală a 
și aprovizionării 

în cursul nopții de miercuri a so
sit în Capitală Zâkaria Tewfik Ab- 
del-Făttah, ministrul Comerțului și 
aprovizionării âl R.A. Egipt, care, la 
invitația ministrului comerțului ex
terior și cooperării internaționale, 
face o vizită în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpitlat de Nicolae M. NicO- 
lâe, ministru Secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, alți 
membri al conducerii ministerului.

Au fost prezenți Hassan AH 
Daftud. ambasadorul R. A. Egipt lâ 
București, și membri ai ambasadei.

A apărut „REVISTA DE ISTORIE" nr. 3/1976
în deschidere este publicat studiul 

„Solidaritatea mișcării muncitorești 
internaționale cu îupta revoluționară 
a clasei muncitoare din România 
(1918—1926)“ de Olimpiu MatichescU. 
în continuare sînt inserate studiile: 
„Preludiile și cauzele detrOhării lui 
Cuza Vodă" de Grigore Chiriță, „Răs
coala antiotomană bulgară din aprilie 
1816“ de Constantin N. Velichi, „Fră- 
mîntări politice în Țara Românească 
la începutul domniei lui Radu Paisie" 

SINDICATELE
larea creației originale românești, 
dezvoltarea mișcării inventatorilor și 
inovatorilor, creșterea ponderii utila
jelor realizate prin autodotare, redu
cerea importurilor. Tocmai de aceea, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, sindicatele âu datoria să par
ticipe mai activ la combaterea cu 
toată fermitatea a manifestărilor bi
rocratice, a Oricăror elemente său 
tendințe de conservatorism sau spi
rit refractar față de nou, a oricăror 
tergiversări în aplicarea invențiilor, 
inovațiilor și raționalizărilor, a altor 
propuneri valoroase. în același sens, 
fructifldnd experiența bună, înlătu- 
rînd neajunsurile existente, sindica
tele ău datoria să întreprindă în 
Continuare Și să dezvolte acțiuni co
mune cu organele de Conducere co
lectivă ăle întreprinderilor pentru 
soluționarea tuturor problemelor le
gate de pregătirea forței de muncă 
Ia nivelul tehnicii avansate, de cali
ficarea Și specializarea profesională 
a cadrelor, de integrarea rapidă în 
producție a noilor muncitori.

Investite cu largi atribuții pe plan 
social, sindicatele participă la elabo
rarea tuturor măsurilor care privesc 
munca și viața oamenilor, a regle
mentărilor privind raporturile de 
muncă, iau parte activă Ia realizarea 
prevederilor de ordin social cuprinse 
în planul unic de dezvoltare econo- 
mico-sociâlă a tării și la folosirea 
judicioasă a fondurilor alocate în 
acest ScOp de statul nostru socialist. 
Aplicarea legii retribuirii după can
titatea și calitatea muncii, asigurarea 
respectării normelor de protecție și 
igienă a muncii, apărarea sănătății, 
menținerea și dezvoltarea capacității 
de muncă a ăngajaților, îmbunătăți
rea activității cantihelor, crețelor și 
grădinițelor pentru copii, a cămine
lor pentru tineret, trimiterea oame
nilor muncii la tratament balnear 
și odihnă, exercitarea, sub egida 
Frontului Unității Socialiste, a con
trolului obștesc asupra serviciilor, a- 
prOvizionării, calității Și diversifică
rii produselor de larg consum — sînt 
tot atîtea direcții în care sindicatele 
sînt chemate să-și perfecționeze ac
tivitatea, sporindu-și în felul acesta 
contribuția la înfăptuirea politicii 
partidului nostru.

Cu toate rezultatele bune, trebuie 
să arătăm că in activitatea desfășu
rată de Sindicate în domeniul so
cial se manifestă încă multe neajun
suri — ca, de pildă, o Slabă preocu
pare pentru prevenirea accidentelor 
de muncă, mai ales în condițiile Cînd 
fondurile alocate de stat in acest 
scop cresc an da an. Sintem convinși 
că apropiatul Congres al U.G.S.R. 
Va analiza eu exigență activitatea 
sindicatelor și în acest domeniu și 
Va stabili direcții corespunzătoare de 
acțiune în vederea aplicării riguroase 

cooperare economică româno-cend 
trafricână.

La plecare, pe aeroportul Otopeni; 
au fost prezenți membri ai condu
cerii ministerului, precum și însăr
cinatul cu afaceri ad*interim al Re
publicii Centrafricane la București, 
GrebongO Dennis-Dieudonne.

ministrului comerțului 
din R. A. Egipt

în Capitală au început joi con
vorbirile economice dintre delegația 
română, condusă de Nicolae M. Ni
colae. ministru secretar de stat ia 
Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internaționale, 
și delegația egipteană, condusă de 
Zakariâ Tewfik Abdel-Fâttăh, minis
trul comerțului și aprovizionării.

Sint examinate cu acest prilej pro
bleme privind dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și a relațiilor de coo
perare economică dintre cele două 
țări. (Agerpres) 

de Ștefan AndreesCu, „Presftnteîsmul 
în gindirea istorică contemporană" da 
Pamfil Nichițelea.

La rubrica „Probleme ale Istorio
grafiei contemporane (studii docu
mentare)" este publicat articolul 
„Puncte de vedere privitoare la cri
teriile și necesitatea unei noi perio
dizări a istoriei moderne și contem
porane a României" de Gh. I. îoniță. 
Revista mai conține rubricile „Viață 
științifică", „Recenzii", „Revista re
vistelor" și „însemnări .

a programelor comune de măsuri ft- 
laborate de Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Central al U.G.S.R., pentru 
ca pretutindeni, în întreprinderi și 
instituții să se aplice neabătut nor
mele de tehnică, igienă și securitate 
a muncii — în general ansamblul tu
turor măsurilor decurgind din po
litica partidului de îmbunătățire 
continuă a condițiilor de lucru și de 
viață ale oamenilor muncii.

Raportîndu-se la principiile călăuzi
toare ale Programului ideologic al 
partidului, analiza in spirit critic și 
autocritic a activității politice și cul
tural-educative desfășurate de orga
nele și organizațiile sindicale — com
ponentă a vastei dezbateri inițiate de 
partid în pregătirea Congresului edu
cației politice și culturii socialiste 
— a prilejuit stabilirea unor măsuri 
eficiente, a căror înfăptuire va con
tribui, fără îndoială, la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, la formarea omului nou. O 
deosebită importanță are în această 
privință valorificarea condițiilor pe 
care le oferă baza materială bogată 
ă sindicatelor — casfe de cultură, 
cluburi, biblioteci etc.

Realizarea cu suttees a sarcinilor 
hoi pe care le pune actualul cinci
nal în față Sindicatelor impune, ca o 
principală cerință, îmbunătățirea sti
lului șl metodelor lor de muncă. A- 
dunările și conferințele de dări de 
seamă șl alegeri, încheiată recent. au 
pus în evidență necesitatea perfec
ționării continue a formelor și meto
delor de organizare a activității sin
dicale, întăririi legăturii organelor 
sindicala cu masele de oameni ai 
muncii, consultării sistematice a 
acestora în toate problemele esen
țiale, exercitării controlului asupra 
înfăptuirii hOtărîrilor și măsurilor, 
finalizării acțiunilor. Fermitatea, e- 
xigența și combativitatea, înalta răs
pundere în îndeplinirea1 «artiftîlbr, 
spiritul revoluționar, promovate cu 
âtîta consecvență de conducerea par
tidului, trebuie să-și găsească O de
plină afirmare șl în activitatea de zi 
cu zi a organelor și organizațiilor 
sindicale, a tuturor membrilor lor.

Angajate ferm sub conducerea Or
ganelor Și organizațiilor de pârtid la 
înfăptuirea sarcinilor din anul aces
ta șl din întregul cincinal, sindica
tele întîmpină aniversarea a 55 de 
ani de la crearea Partidului Comu
nist Român și ziua de 1 Mai cu ho- 
tărîrea nestrămutată de a face totul 
pentru sporirea participării lor la în
florirea patriei, la Creșterea perma
nentă a bunăstării maierlale și îm
bogățirea vieții spirituale a celor ea 
muncesc, Ia înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.
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box „CENTURA DE AUR"
Joi seara, pe ringul Palatului 

sporturilor și culturii din Capitală 
s-au disputat primele semifinale ale 
turneului internațional de box 
„Centura de aur". Iată rezultatele în
registrate : cat. muscă : Niță Robu 
(România) învinge la puncte pe Ibra
him Faredin (România) ; cat. cocoș s 
Ciu En SO (R.P.D. Coreeană) învinge 
prin abandon rep. Il-a pe N. Popa 
(România) ț A. Horta (Cuba) dispune 
prin abandon rep. II de VI. Tka- 
cenko (U.R.S.S.) ; cat. mijlociemică ț 
Al. Tîrboi (România) Învinge la puncte 
pe Șt. Florea (România) ; V. Didea 
(România) întrece la puncte pe L. F.

Campionatele europene de lupte
Campionatele europene de lupte 

greco-romane au continuat joi în 
Palatul Sporturilor din Leningrad. 
La cat. 82 kg, Ion Enache a obținut 
două victorii prin tuș în fața ceho
slovacului Janot și a austriacului 
Picbman. Constantin Alexandru 
(48 kg) a cîștigat la puncte meciul 

Martinez (Cuba) ; cat. mijlocie: 
I. Răducu (România) ciștigă la puncte 
meciul cu Mohamad Zahra (Siria) ; 
Al. Montoya (Cuba) dispune prin 
abandon III de Musah Gariba 
(Ghana) ; cat. grea : A. Milian (Cuba) 
învinge prin k.o. II pe I. Giurcă 
(România) ; M. Simon (România) îl 
face k.o. I pe F. Abellatif (Maroc). 
S-au calificat în finale fără luptă 
C. Cuțov (ușoară), Dinu Teodor 
(muscă) și Andres Aldama (Cuba) — 
ușoară, deoarece adversarii lor au 
fost opriți de comisia medicală să 
urce în ring fiind accidentați.

cu polonezul Kosinschi. In cadrul 
cat. 74 kg, Gh. Ciobotaru a obținut 
victoria prin tuș In minutul 3’45" în 
fața danezului Madsen. La cât. 100 kg, 
N. Martinescu a dispus prin tuș de 
norvegianul Tourka Kem, însă în tu
rul următor a fost învins de bulga
rul Lozanov.

TENIS
Campionatele internaționale de 

tenis ale țării noastre au continuat 
joi pe terenurile clubului sportiv 
„Progresul" din Capitală. în semifi
nalele probei feminine, jucătoarea 
noastră Judith Dibar-Gohn a obținut 
o frumoasă victorie cu 1—6. 6—2, 
6—3 în fața olandezei Elly Apell. în 
finală, Dibar-Gohn o va întîlni pe 
Virginia Ruzici, care a eliminat-o 
cu 6—3, 6—1 pe Clara Borka (Unga
ria). Rezultate înregistrate în sfer
turile de finală ale probei de sim
plu masculin : V. Sotiriu — O. Vîl- 
eioiu 6—1, 6—2 : Smidt (Cehoslova
cia) — V. Marcu 6—2, 6—0 ; D. Hă- 
rădău — D. Nemeș 6—0, 6—0 ; Po
korny (Austria) — Tr. Marcu 7—5, 
10—8.

★
La Stockholm, în Circuitul W.C.T., 

în proba de dublu, cuplul Ilie Năstase 
(România) — Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) a întrecut cu 6—2. 6—4. pe
rechea cehoslovacă Jan Kodes — Jiri 
Hrebec.

• „Principiile eticii și echității 
socialiste ți însemnătatea lor în 
procesul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate". „Noua 
ordine economică ți politică in
ternațională in concepția P.C.R." 
sint temele expunerilor făcute de 
lectori ai C.C. al P.C.R. în față pro
pagandiștilor și cursanților învăță- 
mintului politico-ideologic de partid, 
lectorilor și studenților secțiilor 
universității de marxism-leninism, 
activului de partid din orașele 
VASLUI și HUȘI. în organizațiile 
de partid de Ia întreprinderea de 
rulmenți. Fabrica de ciorapi. Spi
talul județean, in organizațiile 
U.T.C. din licee din Huși și Birlad.
• în MUNICIPIUL CRAIOVA se 
află în plină desfășurare manifes
tările săptăminii cultural-artistice 
„Țară a. fericirii, țară a frumuseții".
• „ARMINDEN MUSCELEAN", 
ediția a IV-a, a debutat la Cimpu- 
lung cu un bogat program de ac
țiuni politice și culturale in întîm- 
pinarea aniversării creării partidu
lui și Congresului educației politice 
și culturii socialiste. Intre primele 
acțiuni notăm : expuneri — pe te
mele „Congresul al Xî-lea âl P.C.R. 
cu privire la sarcinile revoluției 
tehnico-științifice" ; „Aportul oa

menilor de știință români la dez
voltarea culturii mondiale" ; „Mu
tații calitative în structura forței 
de muncă câ urmare a procesului 
de industrializare socialistă" — 
festivalul folcloric „Flori de primă
vară". • LA LICEUL PEDAGOGIC 
DIN DEVA s-au desfășurat ieri 
lucrările simpozionului „Accentua
rea caracterului formativ âl pro
cesului instructiv-educativ in scoa
lă", organizat de Inspectoratul șco
lar al județului Hunedoara. Au fă
cut comunicări cadre de speciali
tate din județ și de la universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Nâpocâ. 
• AGENDĂ SATMAREANA. In 
județul Satu-Mare a debutat, în 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste, un 
amplu program de manifestări cul
tural-educative reunite sub generi
cul „Luna educației politice și cul
turii socialiste". La Cărei și Satu- 
Mare, sub genericul „Momente ale 
epopeii naționale" s-a desfășurat 
„Gala filmului documentar" în ca
drai căreia au fost prezentate fil

mele „Străvechi vestigii de la Va
lea Seacă", „Alba IUlia 2000", „Șoi
mii Cârpaților". „România, cronica 
eliberării" și „Răspunderea stăpini- 
lor“. Cu acest prilej au avut loc și 
îhtilniri ale spectatorilor și cineaș
tilor amatori cu regizori ai studiou
lui cinematografic „Al. Sahia",
• CASA DE CULTURA A SINDI
CATELOR DIN ALEXANDRIA 
găzduiește, în zilele de 23. 24 și 25 
aprilie, cea de-a 9-a ediție a festi
valului de muzică ușoară „Primă
vara in Teleorman", manifestare 
artistică organizată de comitetul 
pentru cultură șl educație socialistă, 
comitetul județean âl U.T.C. șl con
siliul județean al sindicatelor. Par
ticipă concurent! din județele Argeș, 
Dîmbovița, Ialomița, Ilfov, Olt, Vil- 
oea. Teleorman și municipiul Bucu
rești. Celui mai bun interpret î se va 
acorda trofeul „Ghiocelul de aur",
• LA CASA DE CULTURĂ A 
SINDICATELOR din ORADEA s-a 
deschis o interesantă expoziție de 
artă populară bihoreană. Peste 30 

de creatori populari din cele mal 
reprezentative zone folclorice ale 
județului — Roșia, Budureasa, Tăr- 
câia, Corniței, Gurani, Criștior, 
Vadu-Crișului și altele — expun 
produse din lemn, ceramică, împle
tituri și costume populare. • A- 
GENDA TIMIȘOREANĂ. „Proble
me actuale ale cosmologiei* s-a in
titulat simpozionul organizat joi, 
22 aprilie, la Timișoara, la care au 
participat oameni de itifnță din 
București, Cluj-Napoca, Iași, Bra
șov ți Timișoara. In continuare, a 
avut loc o dezbatere la masa ro
tundă pe tema „Probleme infinitu
lui in cosmologie". Cluburile și 
casele de cultură din Timișoara 
găzduiesc In aceste zile programe 
artistice dedicate apropiatei aniver
sări a partidului și zilei de 1 Mal. 
Spicuim cîteva dintre acestea ’. 
spectacolul „Glorie ție, partid'1 
(clubul „Constructorul") ; seara de 
poezie „România, leagăn strămo
șesc" („casa prieteniei"), recitalul 
muzlcăl-coregrafic „Viratele patriei" 
(întreprinderea „Industria Linei") 
etc.

Corespondenții „Scîntefl*
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„INTERNAȚIONALISMUL SE POATE FĂURI MĂI 
PE TEMELIA RESPECTĂRII DEPLINE A PRINCIPIILOR 

AUTONOMIEI Șl EGALITĂȚII M DREPTURI11 
Declarațiile secretarului Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C, al U.C.I,, tovarășul Stane Dolanț, în iața activului U.C.I, 

din Serbia
BELGRAD 22. — Corespondentul nostru transmite s Luînd euvintul 

în fața activului Uniunii Comuniștilor din Serbia, Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., a vorbit 
despre actualele relații internaționale, despre unele probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale și despre activitatea 
pe plan internațional a U.C.I.

Vizita delegației C. C.
ANKARA 22 (Agerpres). — La 

Ankara au continuat convorbirile în
tre delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și delegația 
Partidului Republican al Poporului, 
condusă de Hasan Esat Isik, secretar 
general adjunct al partidului.

al P. C. R. in Turcia
Delegația C.C. al Partidului Comu

nist Român a avut, de asemenea, o 
nouă convorbire cu Bulent Ecevit, 
președintele Partidului Republican al 
Poporului, care a exprimat deplina 
satisfacție pentru modul în care se 
dezvoltă relațiile dintre P.R.P. și 
P.C.R., precum și în legătură cu 
perspectivele acestor relații pentru 
prietenia și colaborarea dintre Turcia 
și România.

MOSCOVA

Adunarea solemnă consacrată împlinirii 
a 106 ani de la nașterea lui Lenin

Abordînd unele problema ce rețin 
atenția în cadrul mișcării muncito
rești internaționale și asupra cărora 
în prezent se poartă un dialog des
chis, Stane Dolanț s-a referit pe larg 
la problema internaționalismului pro
letar. „în discuție — a spus el — nu 
este faptul dacă internaționalismul 
proletar este unu! dintre principiile 
relațiilor dintre partidele comuniste, 
ci este vorba de deosebirile de in
terpretare a conținutului lui ideologic 
și politic. Paralei cu dezvoltarea lup
tei pentru socialism, cu creșterea 
forțelor progresiste și socialiste din 
lume, conținutul internaționalismului 
proletar s-a schimbat și s-a comple
tat cu alte conținuturi noi“.

Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via — a spus Dolanț — a demonstrat 
prin fapte, în cursul întregii sale 
istorii, atașamentul său fată de a- 
devărata solidaritate internaționalis- 
tă. Partidul Comunist din Iugosla
via, a demonstrat acest lucru 
și în cele mai grele zile ale celui 
de-al doilea război mondial, începînd 
cu marele război de eliberare națională 
și revoluția socialistă. U.C.I. nu a 
negat niciodată internaționalismul 
proletar ca expresie a solidarității, 
a sprijinului și ajutorului pentru toa
te forțele care luptă pentru liber
tatea lor socială și națională, pentru 
independență, pentru transformări 
sociale progresiste în lume, pentru 
pace, securitate și colaborare interna
țională egală în drepturi.

„Adevărata solidaritate cu toate 
forțele păcii și progresului —a sub
liniat Dolanț — se poate făuri nu* 
mai pe temelia respectării depline a 
principiilor autonomiei, independen
ței, egalității în drepturi a tuturor 
forțelor revoluționare, a dreptului lor 
de a stabili independent căile luptei 
pentru socialism și construcția so
cialistă, neamestecului în treburile 
interne. îrt aceasta, U.C.L pornește 
de la faptul că fiecare mișcare re

voluționară este răspunzătoare în 
primul rind în fața propriei clase 
muncitoare și a poporului său".

Referindu-se la pregătirile pentru 
conferința partidelor comuniste din 
Europa, Dolanț a spus că Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia continuă 
să considere că această conferință 
trebuie să fie un schimb liber de pă
reri pe tema luptei pentru pace, 
securitate, colaborare și progres so
cial din Europa și că nu trebuie să 
facă în nici un fel vreo legătură cu 
precedentele conferințe ale partide
lor comuniste și muncitorești, că nu 
trebuie și nu poate să fie o fază în 
pregătirile pentru o nouă reuniune 
sau consfătuire a partidelor comu
niste și muncitorești.

Ca și pînă acum, U.C.I. va parti
cipa la pregătirile conferinței, iar 
hotărirea definitivă privind partici
parea la conferința propriu-zisă va fi 
luată după examinarea documentului 
care se află în pregătire — a spus 
Dolanț,

Dolanț a amintit că, în ultimul 
timp, apar unele doctrine „noi" des
pre felul cum ar trebui reglementate 
relațiile internaționale, unde se află 
sferele de influentă ale unuia sau 
altuia, dacă comuniștii pot sau nu 
să intre în guvernele unor țări etc. 
„U.C.I. — a spus el — s-a opus în
totdeauna unor asemenea teorii po
litice și speculații și acest lucru îl 
va face și în viitor, indiferent de 
unde ar veni acestea. Asemenea spe
culații politice nu numai că sînt în
dreptate împotriva independenței 
unor popoare, consolidează diviziu
nea lumii în blocuri, limitează drep
turile suverane ale fiecărui popor de 
a alege autonom calea dezvoltării 
sale, dar amenință direct pacea. Dacă 
cineva face aceasta în numele «sal
vării» unui anumit tip de democra
ție, aceasta este doar masca sub care 
în realitate se ascund tendințele de 
dominare".

CONVORBIRI
BUDAPESTA 22 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Joi- au început 
la Budapesta lucrările sesiunii a 
Xll-a a Comisiei mixte guverna
mentale româno-ungare de colabo
rare economică. Delegația română 
este condusă de tovarășul Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în comi
sie, iar delegația ungară de Havasî 
Ferenc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții un
gare în comisia mixtă. în cursul con
vorbirilor au fost discutate proble
me ale dezvoltării colaborării ro
mâno-ungare în domeniul economic.

Joi seara, Havasî Ferenc a oferit 
un dineu în onoarea tovarășului Ilie 
Verdeț.

*
MANILA 22 (Agerpres). — Tova

rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, conducătorul delegației 
române la cea de-a doua sesiune a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-filipineze de cooperare econo
mică, tehnică și comercială, a avut 
întrevederi de lucru cu Vicente Pa- 
terno, ministrul industriei, Baltazar 
Aquino, ministrul lucrărilor publice, 
Jose Leido. ministrul resurselor na
turale, Isabelo Castro, ministrul in
terimar al apărării naționale, precum 
și cu Pamfilo Domingo, președintele 
Băncii naționale a Filipinelor, și 
Fred Elizalde, președintele Camerei 
de comerț a Filipinelor. în cadrul 
acestor întrevederi a fost analizat 
stadiul acțiunilor de cooperare și 
s-au convenit măsuri pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor eco
nomice dintre cele două țări.

★
DAMASC 22 (Agerpres). — Mou- 

hammad Haydar, vicepreședinte al 
guvernului pentru problemele econo
mice al Siriei, l-a primit pe toyară-

ECONOMICE
șui loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, care face o 
vizită la Damasc. Convorbirea s-a 
referit la ansamblul relațiilor econo
mice româno-siriene, părțile expri- 
mîndu-și satisfaotia față de dezvol
tarea lor fructuoasă.

Ministrul român a avut, de aseme
nea, întrevederi cu ministrul econo
miei și comerțului exterior al Siriei, 
Mohamed Al Imadi, ministrul trans
porturilor, Nouman Al-Zein, minis
trul electricității, Hani Fawaz, cu 
care a purtat discuții referitoare Ia 
aspecte concrete ale colaborării între 
cele, două țări, consemnate în docu
mentele bilaterale încheiate, cu pri
lejul contactelor româno-siriene la 
nivel înalt.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
sala Congreselor din Kremlin a avut 
loc, joi, o adunare solemnă consacra
tă împlinirii a 106 ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin.

în prezidiul adunării au luat loc 
Leonid Brejnev, Aleksei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîi, alți conducători 
de partid și de stat sovietică în sală 
se aflau veterani ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, muncitori 
din întreprinderile din Moscova, oa
meni de știință, cultură și artă, mi
litari ai armatei sovietice.

Iuri Andropov, membru al Birou

lui Politic al C.C. al P.C.U.S., a pre
zentat un raport in care a relevat 
semnificația aniversării. De aseme
nea, vorbitorul a înfățișat principa
lele aspecte ale muncii constructive 
desfășurate de poporul sovietic, sub
liniind hotărirea acestuia de a înde
plini cu succes programul trasat de 
cel de-al XXV-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice. 
Totodată, ei s-a referit la politica ex
ternă a U.R.S.S., la o serie de pro
bleme ale mișcării comuniste și mun
citorești, ale vieții internaționale 
actuale.

IN PREAJMA ALEGERILOR DIN PORTUGALIA
— CUVÎNTAREA LUI ALVARO CUNHAL

LA UN MITING ELECTORAL AL P. C. PORTUGHEZ —

ROMA

0 NOUA RUNDĂ
DE CONSULTĂRI POLITICE
ROMA 22. — Gorespondentul Ager- 

pres transmite : Secretarul national 
al Partidului Democrat Creștin, Be
nigno Zaccagnini, și-a încheiat, joi 
seara, noua rundă de consultări cu 
reprezentanții partidelor politice. în 
cursul zilei de joi, secretarul P.D.C. 
s-a întîlnit cu secretarul general al 
Partidului Comunist, Enrico Berlin- 
guer.

După întîlnirea cu Zaccagnini, se- 
eretarul general al P.C.I. a anunțat 
că Direcțiunea partidului, convocată 
pentru vineri, urmează să se pro
nunțe în legătură cu această nouă 
rundă de întîlniri destinată să ducă 
la încheierea unui acord între prin
cipalele forțe politice ale tării.

în ce privește poziția adoptată de 
Partidul Socialist, este de remarcat 
că, după întîlnirea cu Zaccagnini, 
secretarul general al P.S.I., Fran
cesco de Martino, a declarat că „pro
punerile democrației-creștine nu vin 
în întîmpinarea cererilor avansate 
de socialiști".

SITUAȚIA DIN LIBAN
• Lupte grele la Beirut • Incertitudinea 

persistă pe plan politic
BEIRUT 22 (Agerpres). — La 

Beirut luptele au continuat, joi. cu 
intensitate, înregistrîndu-se schim
buri de focuri deosebit de înverșu
nate, mai cu seamă în vechiul cen
tru comercial al orașului. Obuze de 
mortiere au căzut asupra hangarelor 
din zona aeroportului international, 
incendiind un avion „Boeing 707". 
Semnalînd această stare de lueruri, 
agențiile de presă notează totodată 
că aprovizionarea cu alimente și 
combustibil a populației este din ce 
în ce mai dificilă, iar un comunicat 
al întreprinderii de electricitate aver
tizează că, în curînd, este posibilă o 
întrerupere completă a aprovizionă
rii cu energie electrică.

Pe plan politic — relevă agențiile 
de presă — se menține același cli
mat de incertitudine. Președintele 
Frangieh a condus o întrunire la 
care au participat ministrul de in
terne, Camille Chamoun, și Pierre 
Gemayel, liderul Falangelor Liba
neze. La sfîrșitul reuniunii, Camille 
Chamoun a declarat că președintele

Frangieh nu a anunțat încă, oficial, 
promulgarea amendamentului Ia 
Constituție. O hotărîre urmează să 
fie adoptată în cursul zilei de vineri. 
La rîndul său, Pierre Gemayel a 
subliniat că alegerea unui nou șef 
de stat nu va reglementa neapărat 
problema libaneză.

Pe de altă parte, președintele Ca
merei Deputatilor, Kamel El Assad, 
a pus în vedere că va recurge la 
„măsuri excepționale" dacă președin
tele tării nu va accelera promulga
rea amendamentului la Constituție, 
ceea ce ar putea să însemne ca par
lamentul să adopte măsuri unilate
rale. într-un comunicat al postului 
de radio controlat de forțele loiale 
generalului Aziz Al Ahdab, care s-a 
proclamat guvernator militar provi
zoriu al Libanului, se arată că, în 
cazul în care președintele Frangieh 
nu va semna amendamentul la Con
stituție, vor fi organizate alegeri ge
nerale și va fi adoptată o nouă Con
stituție.

Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 

22 aprilie, la Budapesta a avut loc 
o plenară lărgită a C.C. al P.M.S.U., 
prezidată de Jănos Kădăr, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U. După cum 
transmite agenția M.T.I., au fost dez
bătute și aprobate un raport infor
mativ privind unele probleme actua
le ale situației internaționale, precum 
și un raport referitor la primele re
zultate ale îndeplinirii planului de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
anul 1976.

Probleme 
în atenția Conferinței 

de la Colombo
KUWEIT 22 (Agerpres). — Milos 

Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, și-a încheiat vizita ofi
cială în Kuweit. în declarația făcută 
presei, la plecare, Minici a relevat 
unele dintre problemele ce vor sta 
în atenția conferinței la nivel înalt 
a țărilor nealiniate de la Colombo, 
în legătură cu mișcarea țărilor nea
liniate, el a subliniat că „sporirea 
numărului acestor state a contribuit 
Ia consolidarea unității și solidarită
ții țărilor nealiniate. Aceasta se da
torează și faptului că O.N.U. nu mai 
este o mașină de vot a marilor pu
teri, ci un forum în care statele su
verane și independente caută soluții 
problemelor internaționale".

LISABONA 22 (Agerpres). — Parti
dul Comunist Portughez și-a înche
iat, miercuri, printr-un miting desfă
șurat pe stadionul „1 Mai" din capi
tala tării, campania sa electorală în 
districtul Lisabona. Luînd cuvîntul, 
secretarul general aî partidului, Al
varo Cunhal, a declarat că singura 
alternativă Ia o victorie a elemen
telor de dreapta o constituie o ma
joritate a stîngii în Adunarea Națio
nală. Dificultatea, a menționat el, re
zidă în lipsa de decizie a Partidului 
Socialist pentru a obține o majori
tate. Este necesar să se evite o dis
persare a voturilor stîngii, precum 
și neparticiparea la vot. în această 
ordine de idei, Alvaro Cunhal a a- 
tras atenția populației Lisabonei, 
care, împreună cu cea din centura 
industrială a capitalei reprezintă 22 
la sută din electorat, să se prezinte 
în fata urnelor. „Partidul Comunist

Portughez, a încheiat vorbitorul, me
rită denumirea de partid al speran
ței și al viitorului".

★
Consiliul Revoluției din Portugalia, 

reunit la Lisabona, a examinat mo
dul de desfășurare a campaniei elec
torale în vederea alegerilor ce vor 
avea loc la 25 aprilie. Potrivit co
municatului publicat la încheierea 
reuniunii, Consiliul Revoluției este 
hotărit să ia toate măsurile pentru 
a preveni producerea de incidente 
cu prilejul desfășurării scrutinului.

Pe de altă parte, un comunicat al 
Statului Major General al Armatei 
portugheze anunță că au fost luate 
măsurile cerute de apelul lansat de 
președintele Costa Gomes către for
țele armate portugheze pentru a ga
ranta exercitarea liberă a drepturi
lor constituționale, precum și a des
fășurării alegerilor.

01PREÎUIIHDEHI
• LASERUL ÎNVINGE 

„MAREEA NEAGRĂ**. 
Experiențe efectuate la Institu
tul de fizică „P.N. Lebedev" al 
Academiei de științe a U.R.S.S. 
au relevat înaltul grad de efi
ciență pe care îl pot avea razele 
laser în combaterea „mareelor 
negre". Pelicula de țiței care a- 
coperă suprafața mării în urma 
unor accidente sau neglijențe 
de navigație — și care creează 
grave prejudicii faunei și florei 
acvatice — dispare, prin vapo- 
rizare și ardere, cind asupra sa 
este îndreptat un laser cu raze 
infraroșii. Mai mult, prin per
fecționarea acestui procedeu, 
devine posibilă însăși recupera
rea petrolului : cu ajutorul la
serului se poate provoca fierbe
rea stratului de apă de la supra
față, țițeiul fiind astfel proiectat 
spre captatoare purtate de am
barcațiuni, care îl absorb.

• OGOARE VINDE
CATE. Prin eforturile tuturor 
locuitorilor țării, teritoriul mar
tirizat al Vietnamului își reca
pătă, tot mai mult, acum, în at
mosfera festivă legată de apro
piatele alegeri, înfățișarea unui 
pămînt al păcii. Numai în jurul 
Saigonului, de pe o suprafață 
de citeva sute de hectare au fost 
colectate și făcute inofensive 
15 000 de bombe, mine sau obu
ze, rămase neexplodate, precum 
și zeci de mii de schije. Lucră
torii cîmpului pot de-acum să-și 
reia munca...

• PROTEINELE Șl DE
CALAJELE DIN LUME.

„CHEIA ÎNCREDERII"
Administrația de stingă din Neapole, în frunte 

eu comuniștii, acționează energic pentru soluționarea 
marilor probleme

Grupul format din 
primarul Maurizio Va- 
lenzi și cîtiva asesori 
comunali înaintează 
cu greutate. Cetățenii 
cartierului „Stela", si
tuat în inima vechiu
lui Neapole, l-au re
cunoscut pe primul 
cetățean al orașului și 
i-au ieșit în întîmpi- 
nare pentru a-1 salu
ta. Traficul rămîno 
blocat minute în șir. 
Scena se repetă. En
tuziasmul este spon
tan, molipsitor. Dacă 
altădată prezența pri
marului pe aceste 
străduțe ar fi părut 
cel puțin stranie, 
Maurizio Valenzi, cel 
dinții primar comu
nist din istoria orașu
lui, este un oaspete o- 
bișnuit și așteptat în 
cartierul „Stela". La 
„întîlnire" participă a- 
proape toți locuitorii 
acestui cartier care, 
după cum sublinia un 
reprezentant al muni
cipalității, constituie 
„oglinda relelor între
gului Mezzogiomo". 
Lipsesc cu desăvîrșî- 
re creșele, sălile da 
clasă sînt insuficien
te, specula da locuin
țe este în floare. 
Dar Neapole de astăzi 
speră, iar cei un mi
lion două sute de mii 
de napolitani trăieso 
entuziasmul unei spe
ranțe regăsite.

Desigur, situația nu 
este deloc simplă. 
Datele oferite de mu
nicipalitate sînt edifi
catoare pentru situa
ția deosebit de grea 
moștenită. Aproape 
140 000 de șomeri la 
Neapole și în provin
cie, dintre care 11 000 
rămași fără lucru nu
mai în ultimul an. 
33 000 de tineri absol
venți ai universității 
sau ai liceelor sînt în 
căutare de lucru. La 
aceștia se adaugă pes
te 140 000 de persoa
ne care trăiesc din

așa-numitele „munci 
negre". în plus, inte
rese meschine ale pro
prietarilor de locuin
țe, care numai în ul
timii zece ani și-au 
mărit în mod abuziv 
imobilele construind 
peste 300 000 de încă
peri, a dus Ia „schi
lodirea urbanistică" a 
orașului.

Lucrurile ar fi pu
tut să continue mult 
timp așa dacă la ale
gerile regionale de la 
15 iunie 1975 nu s-ar 
fi înregistrat o im
presionantă cotitură 
spre stînga. La Nea
pole, comuniștii au 
cîștigat 27 de locuri în 
consiliul municipal din 
totalul de 80 — eu 3 
mai multe decît de- 
mocrat-creștinii. Por
nind de la gravitatea 
Situației ce trebuia în
fruntată, comuniștii au 
propus realizarea unei 
largi alianțe, cu parti
ciparea tuturor forțe
lor politice democrati
ce. Dar „misiunea 
exploratorie" a profe
sorului republican 
Giuseppe Galasșo, în
sărcinat cu realizarea 
acestei alianțe, n-a 
dus la nici un rezul
tat, mai ales datorită 
ostilității manifestate 
de democrația crești
nă. în această situa
ție, forțele de stînga 
au hotărît să formeze 
o coaliție minoritară, 
care dispune doar de 
83 de locuri din cele 
80 ale consiliului co
munal. „Cu toate a- 
cestea — ne spune» 
primarul Maurizio 
Valenzi — noi nu 
am refuzat responsa
bilitatea de a adminis
tra treburile orașului, 
bazîndu-na în primul 
rînd pe colaborarea 
deschisă a cetățenilor, 
în acțiunea sa, noua 
coaliție a pornit de la 
premisa că trebuie 
oprite roțile carului 
înainte ca acesta să se 
răstoarne în prăpastie.

Și trebuie schimbată, 
în același timp, direc
ția de mers". Primele 
intervenții ale muni
cipalității de stînga se 
înscriu tocmai în a- 
cest cadru. Napolitanii 
au început să fie ast
fel de cîtva tinfp mar
tori ai unor lucruri de 
neconceput înainte 9 
pe colina Posillipo, 
buldozerele au demo
lat mai multe vile 
construite în mod a- 
buziv. în diferite car
tiere ale orașului s-a 
declanșat operațiunea 
„Napoli purita", care 
nu reprezintă altceva 
decît o masivă inter
venție igienico-sani- 
tară a municipalității. 
Noii asesori vorbesc cu 
pasiune despre acțiu
nea menită să împie
dice închiderea fabri
cilor și concedierile, 
despre inițiativele des
tinate să asigure noi 
locuri de muncă în in
dustria locală, despre 
pregătirea operațiunii 
pentru combaterea po
luării în golful Nea
pole.

Acești primî pași 
înfăptuiți de noua ad
ministrație sînt de 
natură să redea în
crederea populației. 
„Nu pretindem că a- 
vem în buzunar cheia 
pentru a deschide toa
te porțile — spune 
primarul Valenzi. Dim
potrivă, conștienți de 
faptul că actuala si
tuație excepțională 
face necesară acțiunea 
comună a tuturor 
partidelor din arcul 
constitutional. acțio
năm pentru realizarea 
unei înțelegeri între 
toate forțele sănătoa
se ale orașului". A- 
ceasta este, după opi
nia comuniștilor, uni
ca modalitate pentru 
adevărata renaștere a 
celebrului Neapole.

Radu BOGDAN 
Roma

PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU UNELE ASPECTE 
DE POLITICĂ INTERNĂ Șl EXTERNĂ

LISABONA 22 (Agerpres). — Pre
sa portugheză a reprodus, miercuri, 
un interviu acordat de șeful statu
lui, generalul Francisco da Costa Go
mes, ziarului britanic „TIMES", în 
care acesta își reafirmă hotărirea de 
a nu candida la viitoarele alegeri 
prezidențial^. Referindu-se la rolul în 
viitor al forțelor armate portugheze, 
președintele Gomes apreciază că 
„coordonatele acțiunilor lor trebuie 
să se întemeieze pe principiile for
mulate în Constituție". Pentru aceas
ta, subliniază el, este necesar ca for
țele armate să se mențină „la mar
ginea politicii partizane".

Abordînd tema relațiilor dintro 
Portugalia și fostele sale colonii, ge
neralul Costa Gomes a declarat că 
Portugalia manifestă voința fermă de 
a le întări, avînd în vedere „coope
rarea în sensul celei mai bune etici 
a raporturilor între state suverane".

La rîndul său, primul ministru al 
Portugaliei, Jose Pinheiro de Aze
vedo, s-a pronunțat „în favoarea u- 
nei stabilizări a democrației, pe care 
nu o vede posibilă decît dacă toți, și, 
în particular, partidele politice și for
țele muncii, ajung la un acord care 
să permită edificarea unei structuri 
social-politice solide".

Unul din aspectele cele mai dra
matice ale decalajelor econo
mice ÎI constituie, după cum se 
știe, disparitățile crescînde în 
ceea ce privește repartizarea 
surselor de hrană. Concludente 
sînt în acest sens rezultatele 
unor recente studii statistice. 
Astfel, fiecare din cei 228 mi
lioane locuitori ai Americii de 
Nord consumă zilnic, în medie, 
71 de grame de proteine ani
male ; în Europa occidentală, 
consumul este de 50 de grame; 
cantitatea de proteine scade la 
24 de grame pentru cei 282 mi
lioane de latino-americani, la 
12 grame pentru cei 290 milioa
ne de africani și la 6,78 grame, 
pentru cei 670 milioane locuitori 
ai subcontinentului indo-pakis- 
tanez.

• PLOAIE DE METEO

Declin fard precedent al lirei sterline
RIȚI. La 8 martie a.c., infor

In sprijinul Mozambiculuî
DAKAR 22 (Agerpres). — Parti- 

cipanții la prima conferință a mi
niștrilor africani și arabi ai aface
rilor externe de la Dakar au adop
tat o rezoluție, prezentată de Sierra 
Leone, prin care țările membre ale 
Organizației Unității Africane și ale 
Ligii Arabe sînt chemate să contri
buie la instituirea unui ajutor spe
cial pentru Mozambic, dată fiind, 
cum se precizează în expunerea de 
motive, situația în care se găsește 
Mozambicul, ce are de suportat în 
prezent consecințele economice ale 
închiderii frontierei cu Rhodesia.

LONDRA 22 (Agerpres). — Lira 
sterlină a atins, joi dimineață, in 
cursul tranzacțiilor de la bursa din 
Londra cel mai scăzut nivel al său 
din toate timpurile în raport cu do
larul, fiind cotată la 1,8240 dolari. 
Precedentul record negativ al mone
dei britanice in raport cu cea ameri
cană — 1,8350, fusese înregistrat la 
9 aprilie.

De altfel, moneda britanică a înre
gistrat, în aceeași zi, recorduri nega
tive absolute în raport cu majoritatea 
celorlalte monede. La bursa din 
Frankfurt pe Main paritatea ei a fost 
de numai 1 la 4.635 mărci vest-ger- 
mane, față de 4,658 mărci la 9 apri
lie ; la bursa din Paris moneda bri
tanică a fost cotată la 8,52375 franci.

Rata medie de depreciere a lirei ster
line a egalat, joi, nivelul record con
semnat Ia 9 aprilie, de 37,1 la sută în 
raport cu principalele monede occi
dentale.

Cercurile financiare străine șî-au 
exprimat, în această situație, temeri 
față de aptitudinea autorităților bri
tanice de a combate inflația, dat fiind 
refuzul formulat de Congresul sin
dicatelor scoțiene de a accepta pro
punerea guvernamentală privind ma
jorarea cu numai trei la sută a sa
lariilor în cursul anului 1976, in 
schimbul unor reduceri ale impozi
tului pe venituri. Un alt factor care 
a contribuit la declinul lirei sterline 
îl constituie greva de la cel mai mare 
producător și exportator de automo
bile britanic — „British Leyland".

mează agenția China Nouă, un 
corp ceresc a pătruns în atmo
sfera terestră în zona orașului 
chinez Kirin, aprinzîndu-se în 
contact cu straturile mai den
se ale aerului și luînd aspectul 
unui glob de foc de dimensiuni 
apreciabile. Ulterior bolidul a 
explodat, ceea ce a avut drept 
rezultat o ploaie de meteoriți 
fără precedent, prin numărul și 
greutatea bucăților de rocă, că
zute pe sol. Cercetările au ară
tat că meteoriții s-au împrăștiat 
pe o suprafață de peste 500 de 
kilometri pătrați, fără a provo
ca însă daune în căderea lor. 
Au fost colectați pînă acum 
peste 100 de meteoriți, trei din
tre ei cintărind mai mult de 100

S. U. A.

de kilograme, cel mai mare a- 
vînd o greutate de 1 770 kilogra
me. Unii meteoriți au „perfo
rat" solul la adincimi aprecia
bile, formînd cratere din care 
pămîntul a fost împroșcat une
ori la o distanță de 100 de metri.

Documente adoptate de reuniunea ministerială

arabo-africană
DAKAR 22 (Agerpres). — în pre

zența primului ministru al Senega
lului, Abdou Diouf, la Dakar au luat 
Bfîrșit lucrările primei Conferințe a 
miniștrilor arabi și africani ai afa- 
«erilor externe. Participanții — re- 
prezentînd 47 de state din Africa și 
20 de state arabe — au adoptat o 
„Declarație de principii" și un 
„Program de acțiune", documente 
care vor fi prezentate la prima re
uniune la nivel înalt arabo-africa- 
nă ce va avea loc, anul viitor, în» 
tir-un oraș încă nedesemnat.

Algerie Presse Service relevă eă 
^Declarația de principii", după ce re

afirmă tradiția legăturilor dintre țâ
ri le africane și arabe, subliniază co
munitatea de interese și aspirații și 
arată că relațiile dintre ele se 
vor baza pe principiile neamestecu
lui în treburile interne, respectului 
suveranității, securității și indepen
denței politice a statelor, egalității, 
suveranității asupra resurselor lor 
naturale, reglementării pe cale paș
nică a diferendelor, luptei comune 
împotriva dominației rasismului și 
exploatării sub toate formele, pentru 
salvgardarea păcii și securității 
mondiale. „Programul de acțiune" 
menționează domeniile concrete ale 
cooperării arabo-africane.

agențiile de presă
Conferința de primăvară 

a Uniunii Interparlamen
tare î?i continuă lucrările la Ciu
dad de Mexico. In Comisia pentru 
studiul problemelor politice, securi
tății internaționale și dezarmării a 
luat euvintul reprezentantul român 
loan Ceterchi, iar în Comisia pentru 
educație, știință și cultură — depu
tatul Titus Popovici, care au reafir
mat poziția României în domeniile 
respective.

Convorbirile iugoslovo- 
UgOndeze. Comunicatul cu privire 
la convorbirile dintre președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
și președintele Ugandei, Idi Amin, 
care a întreprins o vizită oficială în 
Iugoslavia, relevă că politica de 
nealiniere s-a afirmat ca factor 
esențial al politicii internaționale, ca 
opțiune activă pentru toate țările 
care militează pentru pace, indepen
dență și relații internaționale egale 
în drepturi. Cei doi șefi de stat au 
evidențiat importanța apropiatei 
conferințe a țărilor nealiniate de la 
Colombo.

Acorduri sovieto-laoție- 
țlg. La 22 aprilie, la Moscova, a fost 
semnat acordul interguvernamental 
sovieto-laotian de colaborare cultu
rală și științifică, un tratat comer
cial, un acord cu privire la schim
bul bilateral de mărfuri și de plăti 
și un protocol privind asistența pe 
care U.R.S.S. o va acorda Laosului 
în organizarea unui serviciu geologic 
național.

Primul ministru al Repu
blicii Cooperatiste Guyana, 
Forbes Bumham, pa primit ps 
ambasadorul român la Georgetown, 
Petrache Dănilă, cu care a avut o 
convorbire. Primul ministru guyanez 
și-a exprimat satisfacția pentru cursul 
pozitiv al relațiilor statornicite între 
România și Guyana și dorința ca ele 
să se amplifice continuu.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, care a făcut o 
vizită oficială în Suedia, a fost pri
mit de primul ministru al țării- 
gazdă, Olof Palme, a avut convorbiri 
cu ministrul de externe, Sven An
dersson, și s-a întîlnit cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri suedeze.

Reuniunea statelor mem
bre ale O.P.E.C. (Organizația 
Țărilor Exportatoare de Petrol) a în
ceput ieri la Geneva. Nu s-a făcut 
nici o precizare în legătură cu agen
da acestei reuniuni extraordinare la 
nivel ministerial, care se desfășoară 
eu ușile închise.

0 nouă întîlnire a delega- 
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul 
negocierilor privind limitarea înar
mărilor strategice ofensive a avut loc 
joi Ia Geneva. Următoarea ședință e 
programată la 28 aprilie.

Emirul Kuweitului, ’eloul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah, l-a pri
mit pe Miloș Minici, vicepreședinte

Marile orașe — „victime" ale recesiunii
WASHINGTON 22— Coresponden

tul nostru transmite : Biroul națio
nal de statistică a muncii din State
le Unite, analizînd situația economi
că și sbcială din 1975, relevă că re
cesiunea afectează în mod deosebit 
marile orașe. Rata medie a șomaju
lui pe anul precedent a fost în De
troit de 13,1 la sută, San Francisco 
— 11 la sută, New York — 10,6 la 
sută, Boston — 10,4 la sută, Los An
geles — 9.7 la sută. Anul 1975 a fost 
cel de-al 5-lea an consecutiv în care 
aceste orașe au .înregistrat procente 
ale șomajului mâi mari decît media 
națională.

Pe lingă recesiune, New Yorkul șî 
alte mari orașe americane sînt puter
nic afectate de grave crize financia
re, care au dus la anularea multor 
programe sociale, concedierea unul 
mare număr de salariați de stat, des

ființarea unor servicii publice etc. 
I-a venit rîndul acum citadelei in
dustriei de automobile, Detroit, să 
fie confruntată cu primele semne ale 
unei crize financiare. 1 200 de munci
tori municipali au fost concediați : 27 
de biblioteci publice au fost închise 
din lipsă de fonduri ; muzeul ora
șului a fost nevoit să-și închidă de
finitiv porțile ; unele servicii medi
cale publice au fost suspendate pe o 
perioadă nedefinită, iar citeva stații 
de pompieri și salubritate au fost 
desființate. Deficitul bugetar al ma
rilor orașe americane este, potrivit 
presei locale, de ordinul a zeci și 
zeci de miliarde dolari și, dat fiind 
evoluțiile încă nesigure ale econo
miei țării, nu numai că nu se între
vede nici o posibilitate de a fi re
montat, dimpotrivă tinde chiar să se 
agraveze.

transmit:
aî Consiliului Executiv Federal, se
cretar federal pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, aflat în 
vizită în Kuweit. Miloș Minici a a- 
vut, totodată, convorbiri cu primul 
ministru și ministrul de externe al 
țării-gazdă.

In portul Luanda a avut loc 
o manifestare de prietenie ro- 
mâno-angoleză, prilejuită de 
sosirea ajutoarelor in griu, ali
mente și medicamente oferite 
de țara noastră poporului an
golez. Au fost de față Ruy de 
Monteira, șeful Departamen
tului Relațiilor Externe al 
M.P.L.A., primarul capitalei, 
alte persoane oficiale angoleze, 
care au exprimat mulțumiri gu
vernului și poporului României 
socialiste pentru noul gest de 
solidaritate activă cu cauza in
dependenței și progresului po
porului angolez.

0 puternică explozie s_a 
produs joi după-amiază la Lisa
bona, la sediul Ambasadei cubaneze. 
Două etaje ale clădirii au fost total 
distruse, iar restul grav avariate. S-a 
anunțat că mai multe persoane au 
fost grav rănite, dintre care una și-a 
pierdut viața. Potrivit primelor con
statări, incidentul se datorează ex
ploziei unei bombe, dotată cu un sis
tem de declanșare electric, aflată in
tr-o valiză amplasată la intrarea in 
ambasadă.

Consiliul de Securitate, 
continuînd dezbaterile asupra situa
ției din Timorul de Est, a adoptat 
cu 12 voturi favorabile (între care și 
România), două abțineri (S.U.A. și 
Japonia) și o neparticipare la vot 
(Benin) un proiect de rezoluție a- 
vind ca autori Guyana și Tanzania. 
Rezoluția cere Indoneziei să-și re
tragă forțele militare din Timorul 
de Est și face apel la toate statele 
să respecte integritatea teritoriului.

Au luat siîrșit, Ia Sofia, 
lucrările Comisiei culturale de pe 
lingă Comitetul internațional pentru 
securitate și colaborare europeană 
de la Bruxelles, la care au partici
pat reprezentanți din Belgia, Bulga
ria, Franța, Grecia, România și 
U.R.S.S. Au fost propuse o serie de 
acțiuni concrete, care urmează a fi 
supuse examinării comitetului, pen
tru promovarea schimburilor cultu
rale bi și multilaterale ca mijloc de 
apropiere a popoarelor europene.

Lucrările a două reuniuni 
continentale — a XIV conferin
ță regională a F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru alimentație 
și agricultură) și Conferința latino- 
americană în problemele alimentației 
— organizată în comun de F.A.O. și 
Comisia economică a O.N.U. pentru 
America Latină — C.E.P.A.L., au
fost inaugurate la Lima, capitala 
Perului.

Au fost reluate, la Tehe- 
lan, negocierile între reprezentanți 
ai guvernului iranian și ai compa
niilor petroliere occidentale, în pro
blema revizuirii acordului din 1973 
referitor la activitatea acestor com
panii în Iran.

• O PICĂTURĂ ÎN
TR-UN OCEAN I Pentru a 
ilustra cît mai plastic uriașa 
disproporție dintre vîrsta Terrei 
și cea a omenirii, astronomul 
Heinrich Siedentopf propune să 
ne închipuim condensarea celor 
cinci miliarde de ani, cît nu
mără planeta noastră, într-un 
singur an fictiv. Cum ar arăta 
acest an ? în ianuarie, o uriașă 
bulă de gaz s-ar împărți în mi
liarde de fragmente, dintre care 
unul este Soarele nostru ; în 
februarie, se formează planete
le, inclusiv Terra ; în aprilie, 
uscatul se separă de apă și își 
fac apariția primele semne de 
viață ; în noiembrie, Pămîntul 
este acoperit de vegetație ; la 
mijlocul lui decembrie, apar 
reptilele uriașe ; iar cu 10 mi
nute înainte de sfîrșitul anului 
își face apariția omul din Nean
derthal. Ceea ce noi denumim 
istorie se întinde de-a lungul 
ultimei jumătăți de minut a 
acestui an fictiv ; în fine, in ul
tima secundă, populația globu
lui crește de trei ori, ceea ce co
respunde numărului actual de 
locuitori ai Terrei. Cu alte cu
vinte, istoria omenirii reprezin
tă față de istoria Terrei doar o 
picătură într-un ocean.

• MAȘINĂ DE CITIT 
CU... URECHILE. Este des- 
tinată orbilor și socotită cea mai 
importantă realizare pentru ei 
de la inventarea sistemului de 
citit Braille. Este vorba de un 
computer care „citește" texte 
bătute la mașină sau tipărite, 
transpunîndu-le apoi în cuvinte 
și fraze rostite de un difuzor. 
Realizatorul aparatului, ameri
canul Raymond Kurzweil, a lu
crat multă vreme într-un labo
rator din Cambridge (statul 
Massachusetts), una din cele 
mai mari dificultăți pe care a 
trebuit să le învingă fiind 
„instruirea" computerului asu
pra numeroaselor excepții de la 
regulile de pronunție ale limbii 
engleze. Costul foarte ridicat al 
mașinii de citit o va face acce
sibilă — cel puțin în actuala ei 
alcătuire, complicată și volumi
noasă — doar pentru instituții 
frecventate de orbi.

• ATENȚIE, COPII! 
Un desenator finlandez a cîști
gat premiul I al concursului in
ternational de afișe organizat, la 
Paris, în vederea lansării unei 
campanii care are drept scop 
crearea unui grad sporit de 
securitate a copiilor pe drumu
rile publice. Afișul reprezintă 
un copil blond cu pantalonași 
albi, pe care este imprimat vizi
bil semnul de sens interzis, 
fiind menit să îndemne pe auto- 
mobiliști la o prudență cît mai 
mare față de copii.
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