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TARILE SOCIALISTE, DINTRE PARTIDELE 
COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
Considerăm că o importanță hotărîtoare are astăzi în lume afirmarea relațiilor de 

tip nou dintre statele socialiste, ca model de raporturi bazate pe respect și stimă reciprocă, 
pe egalitate și întrajutorare tovărășească, în scopul înfloririi rapide și multilaterale a 
fiecărei țări socialiste în parte, al creșterii forței și prestigiului socialismului pe plan 
mondial.

Considerăm, de asemenea, că datoria noastră internaționalistă este de a acționa 
pentru întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, pe baza deplinei 

“ T de a-și stabili de sine stătător linia

Spectacol de gală
neobosit 
egalități 
politică.

în drepturi, a dreptului fiecărui partid

NICOLAE CEAUȘESCU
mai mar-Unu! din procesele cele 

cânte ale dezvoltării contemporane îl 
constituie, fără îndoială, afirmarea 
tot mai puternică a relațiilor bazate 
pe o concepție nouă, revoluționară 
— marxist-leninistă — dintre țărila 
socialiste. Așa cum este cunoscut, în 
decursul întregii evoluții istorice re
lațiile internaționale dintre state — 
reflectînd natura proprie a orîndui- 
rilor bazate pe exploatare — s-au 
caracterizat prin inegalitate, prin 
dominația, asuprirea și spolierea celui 
slab de către cel puternic, prin acte 
de imixtiune și dictat bazate pe forță 
sau amenințarea cu forța — practici 
ce și-au găsit expresia cea mai viru
lentă în politica promovată de impe
rialism.

Formarea, imediat după cel de-al 
doilea război mondial, a mai multor 
state socialiste a pus in fața acestora 
problema edificării unor raporturi in
ternaționale în care să-și găsească 
deplină aplicare principiile funda
mentale ale socialismului. Practic, a 
revenit acestor state sarcina de a de
monstra superioritatea socialismului 
nu numai pe planul construcției in
terne, al edificării unei orînduiri eli
berate de exploatarea și asuprirea 
omului de către om, ci și pe planul 
relațiilor internaționale, prin afirma
rea și promovarea unor raporturi 
care să asigure libertatea popoarelor, 
înfăptuirea dreptului lor de a decide 
singure asupra propriilor destine, de 
a fi stăpîne pe resursele naționale și 
a le folosi pentru progresul și bună
starea lor. Aceasta a fost și este o 
sarcină de însemnătate cu adevărat 
istorică, relațiile dintre țările socia
liste fiind menite să constituie pro
totipul raporturilor viitoare dintre 
toate statele lumii.

Desigur, cristalizarea unor aseme
nea raporturi, precizarea principiilor 
și normelor menite să guverneze re
lațiile dintre statele socialiste s-au pus 
ca o problemă cu totul nouă, fără 
precedent în istorie. în mod evident, 
caracterul comun al orînduirii de

stat, filozofia comună a materialis
mului dialectic și istoric nu au putut 
oferi soluționarea dintr-o dată a pro
blemelor noilor relații, a modalități
lor lor de acțiune, a căilor lor de 
transpunere în viață. La caracterul 
nou, revoluționar al acestei sarcini 
s-au adăugat numeroase probleme 
complexe, legate de organizarea ra
porturilor între state deosebite ca 
mărime, potențial, grad de dezvolta
re economico-socială, tradiții și par
ticularități naționale specifice. Rela
țiile internaționale socialiste nu au 
apărut astfel dintr-o dată, prestabili
te și într-o formă finită, ci au cu
noscut și cunosc un proces istoric de 
elaborare, de căutări și continue per
fecționări. în desfășurarea acestui 
proces, în lumina experienței acu
mulate s-a impus tot mai mult ade
vărul că esența raporturilor in
ternaționale marxist-leniniste o for
mează principiile independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești, solidari
tății internaționale.

Promovarea acestor principii în ra
porturile cu toate statele socialiste, 
dezvoltarea neîntreruptă, pe această 
bază, a prieteniei și colaborării mul
tilaterale frățești cu ele constituie, 
așa cum se știe, o linie directoare 
fundamentală a activității interna
ționale a Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste. In con
cepția partidului și statului nostru, 
forța raporturilor de tip nou dintre 
țările socialiste constă tocmai în fap
tul că ele trebuie să îmbine dez
voltarea liberă și înflorirea fiecărei 
națiuni cu întărirea solidarității in
ternaționaliste. Tocmai de aceea 
P.C.R. a apreciat și apreciază că 
stricta respectare a acestor principii, 
traducerea lor consecventă în viață 
sînt o condiție de bază a coeziunii 
țărilor socialiste, o cerință imperioa
să a internaționalismului proletar.

Firește, partidul nostru are In ve-

Rapoarte aprobate de
din

în dezvoltarea ăces- 
abordarea probleme- 

in-
dere faptul că 
tor relații, în 
lor edificării socialiste sau în 
terpretarea unor procese sau feno
mene ale vieții internaționale pot 
să apară și chiar apar — în virtu
tea specificității condițiilor de acti
vitate sau a altor factori — păreri 
diferite, puncte de vedere deosebite 
sau chiar unele divergențe. P.C.R. 
s-a situat și se situează consecvent 
pe poziția că aceste deosebiri nu tre
buie să constituie surse de tensiune, 
că în soluționarea oricăror proble
me trebuie să- se pornească de la 
respectul reciproc, de la ceea ce este 
comun și fundamental, să se acțio
neze în spirit tovărășesc prin con
sultări și tratative purtate cu dorin
ța de a se ajunge la clarificare și 
la depășirea dificultăților, excluzîn- 
du-se orice forme de ingerințe, ur- 
mărindu-se consecvent dezvoltarea 
colaborării și unității.

In același timp, P.C.R. subliniază 
că sfera de acțiune a raporturilor 
internaționale socialiste nu trebuie 
limitată exclusiv la relațiile dintre 
țările socialiste. Dimpotrivă, partidul 
nostru apreciază ca o îndatorire în
făptuirea principiilor dr bază ale a- 
cestora și în raporturile cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele care au 
pășit pe calea evoluției independente. 
Totodată, este o cerință esențială a 
păcii și securității, a colaborării din
tre națiuni promovarea cit mai lar
gă pe arena mondială. în raporturile 
cu toate statele lumii, a relațiilor noi 
bazate pe respectul independenței, 
suveranității și egalității, a dreptului 
fiecărui ponor de a-și hotărî singur 
destinele. Experiența vieții demon
strează că promovarea noilor relații 
între țările socialiste exercită o in
fluență favorabilă pentru edificarea 
unor raporturi noi între toate statele, 
constituie un sprijin în lupta po
poarelor pentru a se elibera de ra
porturile de dependență și inegalitate 
impuse de imperialism.

Pornind de la cerințele vitale ale 
dezvoltării sociale contemporane, 
P.C.R. se pronunță, de asemenea, și 
acționează stăruitor pentru aplicarea 
consecventă a principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
pro'ietar în relațiile din mișcarea co
munistă și muncitorească mondială. 
Partidul nostru subliniază că in con
dițiile istorice actuale, în înțelegerea 
internaționalismului proletar, a ce
rințelor intensificării relațiilor de so
lidaritate internaționalistă, a impera
tivelor unității și colaborării în miș
carea comunistă este necesar să se 
pornească de la stricta aplicare a 
principiilor autonomiei și egalității 
în drepturi a tuturor partidelor, ne
amestecului în treburile interne, sti
mei. respectului și sprijinului re
ciproc.

După convingerea partidului nos
tru, realizarea unei unități noi, trai
nice, calitativ superioare a mișcării 
comuniste și muncitorești este po
sibilă numai prin respectarea strictă 
a acestor principii, a dreptului fie
cărui partid de a-și stabili propria 
linie politică prin aplicarea creatoare 
a marxiSm-leniniSmului la condițiile 
concrete ale activității sale. Tocmai 
avîndu-se în vedere marea diversi
tate a condițiilor în care acționează 
partidele comuniste, elaborarea de 
către fiecare partid a propriei sale 
linii politice, interne și internaționa
le, este nu numai un drept și o pre
rogativă inalienabilă a fiecărui 
partid comunist, o îndatorire sacră 
față de clasa muncitoare și poporul 
propriu, ci și condiția de bază a unei 
politici juste, căci nimeni nu poate 
cunoaște mai bine realitățile și cerin
țele naționale decît propriul partid 
— și numai pe baza cunoașterii reali
tăților concrete se pot găsi răspun
suri corespunzătoare problemelor 
dezvoltării sociale din fiecare țară.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor., 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Colette Sen
ghor, au asistat, vineri seara, la un 
spectacol de gală, organizat de Con
siliul Culturii și Educației Socialiste 
în onoarea înalților oaspeți senega- 
lezi.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Paul Niculescu, 
Gheorghe ■ Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
Gere, Nicolae Giosan și Ion 
George Macovescu, ministrul 
rilor externe, alți membri 
vernului, conducători de 
centrale și organizații obștești, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public. Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Au participat, de asemenea, Adrien 
Senghor, Louis Alexandrenne, A- 
lioune Sene, Ibrahima Boye, Amadou 
Bouta Gueye, Moustapha Niasse, ce-

Răutu, 
Mihai

Ioniță, 
aface- 
ai gu- 

instituții

lelalte persoane oficiale senegaleze 
care il însoțesc pe președintele 
Leopold Sedar Senghor în vizita sa în 
țara noastră.

Au asistat șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București.

Apariția în loja oficială a pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sâdar Senghor, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Colette 
Senghor a fost salutată cu însufle
țite aplauze.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Senegal și Republicii So
cialiste România.

Ca un simbol al prieteniei româno- 
senegaleze, pe scena operei au evo
luat apoi mesageri ai artei interpre
tative din cele două țări. Ei au ofe
rit, într-o sugestivă sinteză artistică, 
creații poetice, muzicale și coregra
fice inspirate din viața și munca în-

suflețită a celor două popoare, care 
își consacră toate forțele creatoare 
făuririi unei vieți noi, libere și dem
ne, afirmării aspirațiilor lor de pace 
și progres.

Cîntecul, dansul și stihul românesc 
au alternat, astfel, cu melodia, jocul 
și versul senegalez.

Programul a început cu piesa corală 
întitulată „Trei nume", un omagiu 
adus Partidului Comunist Român, 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Româ
niei socialiste.

Au urmat cantate și suite de balet 
Închinate înfăptuirilor remarcabile 
obținute de oamenii muncii din patria 
noastră, sub conducerea partidului și 
a secretarului său general, înfăptuiri 
ce conturează imaginea socialistă a 
României de azi. Au fost recitate
(Continuare in pag. a Il-a)

Solemnitatea conferirii titlului de Doctor Honoris Causa 
al Universității din București 

Intilnire cu membri ai conducerii Uniunii scriitorilor 
IN PAGINA A II-A

ISTORIA PATRIEI-FLACĂRĂ VIE A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

Viguroasa rădăcină a romanității
Apropiatul Congres al educației politice și culturii 

socialiste este întîmpinat în întreaga țarâ prin in
tensificarea activității ideologico-educative pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor largi, pen
tru formarea omului nou.

în această activitate, o deosebită importanță are 
cultivarea patriotismului socialist, puternică forță mo
trice a progresului multilateral al țării. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a Consiliului Național ai Frontului Unității 
Socialiste, „educația politică și cultural-științifică tre
buie sâ fie pătrunsă de nobilele Idei ale patriotismu-

lui socialist, sâ cultive dragostea nețărmurită pentru 
patria in care ne-am născut și fațâ de care avem 
obligația de a-l asigura dezvoltarea economico-so- 
clală neintreruptâ, progresul multilateral, creșterea 
avuției materiale șl a patrimoniului cultural-ștlințific".

O componentă a educației patriotice o constituie 
cunoașterea istoriei patriei, ceea ce-impune o abor
dare corectă, în lumina adevărului științific, a pro
ceselor și a momentelor ei fundamentale — cerință 
ce se dovedește în prezent de o deosebită actuali
tate.

(Continuare în pag. a Vl-a)

Plenara C. C. al P. C. R.
14 aprilie 1976

Cu privire la efectivul, compoziția si structura organizatorică
a partidului la 31 decembrie 1375

Istoria patriei pune în evidență, ca 
una din premisele de bază ale for
mării poporului român, procesul in
tens de romanizare, în urma căruia 
străvechea Dacie s-a transformat pen
tru totdeauna intr-un teritoriu de 
limbă și cultură latină. Este un ade
văr care a fost demonstrat din plin 
de rezultatele u- 
nor ample și în
delungate cerce
tări ale istorio
grafiei române și 
universale. Au 
putut fi astfel 
stabilite cu exac
titate trăsăturile 
distincte, adinci- 
mea. aria de cu
prindere, factorii 
fundamentali, du
rata și etapele de 
desfășurare ale a- 
cestui complex 
proces istoric. Noi
și noi date — istorice, filologice, ar
heologice, epigrafice, numismatice etc. 
— vin să se adauge an de an ciștigu- 
rilor de pină acum, aducind noi argu
mente in favoarea concluziilor ince- 
tățenite în literatura de specialitate 
privind caracteristica romanizării Da
ciei.

Ca atare, nu poate decît să sur
prindă faptul că, intr-o serie de 
scrieri ale unor istorici de peste ho- 

---- > unele teorii mai 
încearcă, împotriva oricărei 
să

ploarea și Intensitatea romanizării 
Daciei. Se pretinde astfel că această 
romanizare ar fi avut „un caracter 
restrîns", că ar fi fost limitată doar 
la regiunea din vecinătatea Dunării 
și a unor afluenți principali ai fluviu
lui, că ea s-ar fi realizat cu elemente 
„străine", adică nelatine, iar elemen-

cele mai în măsură să pună In lu
mină caracterul profund eronat al 
afirmațiilor amintite, în totală con
tradicție cu adevărul istoric.

Este cunoscut că cucerirea Daciei 
de către Imperiul Roman a fost de
terminată de multiple considerente 
de ordin economic, politic, militar — 

rînd

• Consemnările și confirmările istoricilor antici • Ce 
arată tăblițele cerate, diplomele militare și alte texte 
epigrafice®Semnificațiile statutului de „Jus ltalicum“ 
atribuit unor 
daco-romană

Prof.

orașe ale Daciei romane • Sinteza 
— un proces înfăptuit pe parcursul a 

peste patru veacuri
univ. dr. docent Dumitru TUDOR

de masă pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului
PAGINA A III-A tare, reluîndu-se 

vechi, se 
evidențe, se pună la îndoială am-

tul geto-dacic ar fi rămas izolat. Con
cluzia pe care o degajă aceste teorii 
este că populația colonizată în Dacia 
s-ar fi acomodat aici foarte greu și că, 
de aceea, ar fi părăsit-o chiar înainte 
de retragerea administrației romane. 
In acest fel se ajunge de fapt Ia ne
garea procesului de romanizare și a 
însăși formării poporului român în 
vatra sa strămoșească, drept rezul
tat al acestui proces.

în locul oricărui comentariu, vom 
evoca în cele ce urmează cîteva date 
și rezultate ale cercetării științifice,

A

ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI,
PLANTAREA CARTOFILOR
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Relatări despre mersul lucrărilor
în judefe in pagina a ll-o

In anii noi ai uzinei „Timpuri noi"
E o zi cu soare mare, pri- 

măvăratic și cu muguri 
mulți pe crengile pomilor, 
în drumul pe jos spre u- 
zina „Timpuri noi" mă 
simt. în cartier, ca acasă ; 
Iocuisem aici, în urmă cu 
un sfert de veac, la numai 
două sute de metri de u- 
zină, vecin și prieten cu o 
seamă de muncitori, și ve
neam zilnic pe lingă gardul 
de fier forjat în spatele că
ruia au avut loc puterni
cele greve de la „Le- 
maitre", cum se numea o- 
dinioară uzina. Am cunos
cut atunci. în primii ani de 
libertate, muncitori ce par
ticipaseră la grevă și la 
actele de sabotaj din 
timpul războiului fascist, 
cînd uzina fabrica arma
ment, era militarizată și 
vegheată sever de Sigu
ranță și de Gestapo. La 23 
August au țișnit de aici 
personalități puternice de 
comuniști, cadre călite în 
condițiile luptei revoluțio
nare din anii ilegalității.

Toate acestea îmi sînt

acum evocate de 
terani care 
incă în i 
bucură că, 
aniversării a 
de ani de exis
tență a partidului 
nostru comunist, 
aduc cu ei docu
mentul viu, pu
terea mărturiei. 
Printre ei, Alexe 
Micu, care mun
cește pe această 
vatră de flăcări 
și oțel de 41 de 
ani, cu toate că 
în 1935, în primul 
an de ucenicie, 
și-a pierdut, în 
accident de mun
că, patru degete 
de Ia o mînă. 
Fruntaș în muncă, 
an, de cînd au fost 
întrecerile socialiste, el este 
astăzi șef de echipă, mun
citor specialist, crescător is
cusit de tinere cadre. Este 
minunat felul în care bă- 
trînii muncitori respectă 
tradiția uzinei ca pe o em-

! mai 
uzină.

în
55

cîțiva ve- 
muncesc 
Și mă 
prologul

blemă a inimii lor. Astfel, 
maistrul Tudor Vasile de 
la secția sculărie, primul 
director al uzinei de la na-

In anii construcției socia- 
. liste, uzina s-a 

nerecunoscut. A 
cifre și

Reportaj de Al. ANDRIJOIU

dean
lansate

Încoace, acum 
a ținut cu tot 

să facă parte în 
din organizația

ționalizare 
pensionar, 
dinadinsul 
continuare
de partid de la sculărie și 
participă la acțiunile orga
nizației, ca un exemplu 
pentru generațiile tinere de 
comuniști.

>1

care 
sele

A

extins de 
veni cu 
nu este 

în aces-
etape 

cazul 
te însemnări des
pre noul destin 
al oamenilor. Voi 
spune numai că 
producția din în
tregul an 1960 
este realizată as
tăzi in numai 
10—11 zile, iar 
cele șase prototi
puri fabricate a- 
tunci sînt astăzi 
55. O hartă a lu
mii. din holul 
clădirii adminis
trative, arată cu 
linii roșii țările 
și continentele în 
exportate produ-sînt

de la „Timpuri noi".
M-am oprit însă la o sec

ție foarte tînără, de numai 
un cincinal : secția meca- 
no-energetică — și anume 
la atelierul de autoutilare. 
Ea a luat ființă imediat 
după ce secretarul general 
•1 partidului a dat indicații

pentru autqutilarea între
prinderilor cu mașini și a- 
gregate 
struite 
prii.

Intru 
șitul schimbului și aflu că, 
în acești numai cinci ani, 
aici s-a statornicit o viață 
comunistă energică și 
moașă, bine sudată, cu 
te că muncitorii (mai 
tinerii) vin din toate 
ghiurile țării. Secretarul 
organizației de bază, mais
trul Ovidiu Roman, este un 
Om tînăr, de 36 de ani, 
bucureștean crescut în uzi
nă. Ei adună repede mun
citori în vîrstă și tineri la 
o „masă rotundă" despre 
munca lor, despre felul lor 
de a gîndi, de a trăi, de a 
visa. Sînt cu toții mîndri 
că în acești cinci ani. prin- 
tr-o muncă de partid inten
să, și-au creat cadre de nă
dejde din propriul lor co
lectiv. Un om robust, bru
net, între două vîrste. Fa-

proiectate și 
prin mijloace

în atelier spre

con- 
pro-

stir-

fru- 
toa- 
ales 
un-

(Continuare in pag. a V-a)

în primul 
necesitatea de s 
se înlătura per
manenta amenin
țare a frontiere
lor de la Dunărea 
de jos ale impe
riului de către 
statul dac, de a se 
crea, în această 
regiune, un pu
ternic bastion de 
apărare împotriva 
infiltrărilor din 
afară. Tocmai de 
aceea, odată în
cheiate războaiele 

dacice, împărații romani, și Traian în 
primul rînd, nu s-au mărginit doar 
la organizarea militară și administra
tivă a provinciei, nu au lăsat coloni
zarea ei la voia întîmplării. Ei au ac
ționat de la început pentru a impri
ma acestei colonizări un caracter diri
jat și deosebit de intens, această ac
țiune fiind desigur favorizată de 
însuși renumele provinciei — pose
soare a unor mari bogății ale solului 
și subsolului — aur, argint, sare, grî- 
ne, vite etc., care exercitau, de ase
menea. o /nare putere de atracție. 
Acestei realități i-a dat expresie is
toricul antic Eutropius, cînd arăta că 
„Traian, după ce a supus Dacia, a adus 
aici din toată lumea romană mulțimi 
nesfirșite de oameni („infinitas co- 
pias hominum") pentru a cultiva 
ogoarele și a popula orașele". Același 
Eutropius notează că, după moartea 
lui Traian, succesorul său, Hadrian, 
intenționa să părăsească Dacia, dar 
a fost oprit de apropiații săi cu ar
gumentul care s-a dovedit a fi pină 
la urmă decisiv că, în această si
tuație, „ar cădea mulți cetățeni ro
mani în mîinile barbarilor". Este 
adevărul pe care, pe bună dreptate, 
îl subliniază și istoricul bizantin 
Zonaras : „Chiar de atunci, de la cu
cerirea Daciei, poporul dacilor și pro
vincia lor au devenit romane".

Alături de coloniști, un rol impor
tant în procesul de romanizare l-au 
avut trupele romane staționate in 
Dacia. Caracterul militar al provin
ciei a impus ca armata să fie foarte
(Continuare in pag. a IV-a)

Admiterea 
în cea de-a doua 

treaptă 
a învățămîntulul 

liceal
IN PAGINA A V-A
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Vizita

SOLEMNITATEA

în cadrul unei solemnități care a 
avut loc vineri dimineață, președin
telui Republicii Senegal, Leopold Sâ- 
dar Senghor. i-a fost conferit titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universi
tății din București, pentru remar
cabilele sale creații literare, meritele 
excepționale în promovarea culturii, 
marea sa contribuție la progresul 
economic și social al tării sale și la 
cauza colaborării și păcii Intre po
poare.

La solemnitate au participat Paul 
Niculescu, viceprlm-ministru al gu
vernului, ministrul educației și învă- 
țămintului, Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, șeful misiunii de 
onoare atașate pe lingă președintele 
Republicii Senegal, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Radu Bogdan, adjunct al mi
nistrului educației și învățămintului.

Au fost prezențl doamna Colette 
Senghor și persoanele oficiale care ÎI 
însoțesc pe președintele Leopold Să- 
dar Senghor in vizita să in țara 
noastră.

în sala de consiliu, distinsului 
oaspete ii sînt prezentați membrii se
natului universității, precum și invi
tații prezenți la festivitate — acade
micieni, rectori ai institutelor de în- 
vățămînt superior din Capitală, cadre 
didactice universitare, personalități 
ale vieții noastre științifice și 
culturale.

Adresînd înaltului oaspete un 
cuvînt de călduros bun venit, minis
trul educației și învățămîntului a fă
cut o scurtă expunere despre preocu
pările țării noastre privind legarea 
strînsă a învățămîntului de nevoile 
societății, de progresul științei și teh
nicii, al culturii românești și uni
versale.

Luind euvîntul Ia adunarea festivă 
care a avut loc in continuare in aula 
universității, George Ciucu, recto
rul acestei instituții de învățămint 
superior, a arătat că este o deosebită 
onoare pentru, oamenii de știință și 
profesorii care-și desfășoară cu 
dăruire patriotică activitatea in acest 
vechi lăcaș de cultură și civilizație să 
confere titlul de Doctor Honoris 
Causa unei eminente personalități a 
vieții științifice, Culturale și politice 
contemporane, unui militant neobosit 
pentru împlinirea nobilelor aspirații 
ale umanității, unui luptător pentru 
pacea șj independența popoarelor.

„Apreciind activitatea remarcabilă 
pe care o desfășurați ca președinte al 
Republicii Senegal, contribuția pe 
care o aduceți la opera de realizare 
a progresului economic și social de 
către poporul pe care cu strălucire II 
reprezentat! — a spus vorbitorul — 
ne este deosebit de plăcut să subli
niem că munca și lupta dumneavoas- 
strâ-sint-cunoscute de oamenii de 
știință și cultură din universitatea 
noastră, din întreaga noastră țară, 
nare", sub conducerea partidului, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. mi
litează .pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă, pentru pace și priete
nie între popoare, pentru o nouă or
dine economică și socială, pentru rea
lizarea nestînjenită a progresului ge
neral al societății".

Acad. Ion Coteanu. decanul Facul
tății de limbă și literatură română, 
președintele comisiei de referent! 
științifici, a dat citire raportului a- 
ceștei comisii eu privire la conferi- 
reâ înaltului titlu.

Elogiind meritele președintelui 
Leopold Sddar Senghor, raportul a 
omagiat personalitatea sa complexă, 
atributele omului politic, ale patrio
tului luminat, doritor să fie un 
luptător pentru independentă și rea
lizator al unității africane, ca și cele 
ale omului de cultură și poetului.

în aplauzele asistentei și acordurile

președintelui Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor

CONFERIRII TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA
AL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

imnului studențesc „Gaudeamus igi- 
tur“, intonat de corul universității, 
rectorul înmînează diploma președin
telui Republicii Senegal.

A luat apoi euvîntul Leopold Să- 
dar Senghor, care a făcut o cuprin
zătoare comunicare despre ..Umanis
mul românesc".

Relevînd că este foarte fericit de 
onoarea care i se face prin confe
rirea titlului de Doctor Honoris 
Causa al unei universități atît de 
celebre, președintele Leopold Sddar 
Senghor a spus : Sint convins că 
prin această distincție ați vrut nu 
numai să mă onorați, ci și să recu
noașteți in persoana mea pe acela 
care, la fel ca dv., ca întreaga na
țiune română, prin intelectualii și 
artiștii săi. a situat întotdeauna In 
centrul preocupărilor sale realizarea 
Omului integral.

Pornind de la acest concept ge
neros, vorbitorul și-a axat comuni
carea pe ideea umanismului româ
nesc : Așa cum imi apare prin gin- 
ditorii, scriitorii și artiștii dv.. fără 
a-i uita pe oamenii dv. de stat, de 
la Mihai Viteazul la Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat Leopold 
SPdâr Senghor — umanismul româ
nesc este proiectul, reînnoit fără 
încetare, de a forma un tip de om 
nou cu rădăcini in trecut, în pămin- 
tul roman și românesc — ceea ce dv. 
exprimați prin același cuvînt — dar 
un om întors spre viitor, spre o 
ființă mai umană. Mulțumită efor
tului îndelungat de gindire și de 
realizare care a însoțit întotdeauna 
proiectul dv., atît de riguros în prin
cipiile sale — a completat el — ori
zonturile și posibilitățile culturii 
româpești au făcut un salt in uni
versalitate.

Amintind pe Dimitrie Cantemir, 
care, incă la stîrșitul secolului al 
XVIl-lea a ridicat umanismul la ran
gul de principiu de cunoaștere și , de 
valorificare culturală. reprezentind 
astfel un moment crucial in lupta 
pentru emanciparea culturii româ
nești. vorbitorul a subliniat că lup
tele de eliberare națională împotriva 
ocupațiilor nelatine, ca și luptele so
ciale împotriva structurilor feudale 
au fost elementul indispensabil care 
i-a făcut pe români să aibă O con
știință măi clară a istoriei și a ori
ginilor latine. Continuitatea acestui 
caracter cultural, de ia colonizarea 
romană în Dacia, a fost astfel pusă 
în evidentă și. așa cum s-a spus. 
..noua națiune descoperea în trecut 
drepturile pe care prezentul le re
fuza".

Cum să nu recunosc la dv.. eu. ne- 
gro-african și senegalez. această grijă 
profundă, care ne este comună, de a 
pune, la începutul și la sfîrșitul fie
cărei acțiuni. Homo Senegalensis șl 
Homo Romanus ? ; de a avea ca 
scop dezvoltarea lor integrală ? ; si 
mai ales de a plasa deasupra lor cul
tura. care, modelindu-i și formindu-i, 
rămine opera lor, manifestindu-se ca 
modul existențial specific uman, așa 
cum spune marele dv. poet și filozof 
din secolul al XX-îea Lucian Blaga? 
în această ordine de idei, președin
tele Senegalului a subliniat că ma
rele poet român găsea in renașterea 
conștiinței culturale românești. în 
recunoașterea de către români a ro
manității lor. un echilibru armonios 
intre caracterul latin și cel geto-dacic. 
Cum să nu discernem specificul si 
rectitudinea unui ideal umanist, care, 
deși cu rădăcini profunde in civili
zația românească și in pămintui ro
mânesc. nu este prin aceasta mai 
puțin larg deschis universalului ? 
Așa cum Mihai Eminescu. cel mai 
mare poet al dv. si. totodată, filozof, 
scrie : „Nu există civilizație umană 

generală, accesibilă tuturor oameni
lor in aceeași măsură și în același 
fel : fiecare popor își are propria ci
vilizație. chiar dacă ea cuprinde si 
o mulțime de elemente comune altor 
popoare". Sint mai mult de 40 de 
ani de cind militantii de ia Negri- 
tude afirmă același lucru. în ciuda 
asprelor critici ale dogmaticilor.

Tnsistind asupra acestei idei, vor
bitorul a subliniat că națiunea româ
nă a captat atenția lumii a treia nu 
numai prin profunzimea și origina
litatea ginditorilor săi. ci și prin 
scriitorii săi. Oprindu-se la cel mai 
mare dintre ei. președintele Senghor 
a formulat părerea că ceea ce carac
terizează geniul lui Mihai Eminescu 
este forța creatoare, facultatea de a 
gîndi în mituri, in metafore, de a se 
mișca in spațiul visului și al miste
rului. Propunînd poezia drept mod 
de existență, drept univers reconci
liem, poetul Eminescu se sustrage 
tragicului existenței, prin care omul 
nu face decit să treacă, și realizează 
simbioza finitului cu infinitul. Acest 
univers de reconciliere reprezintă un 
efort excepțional al spiritualității ro
mânești din a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea, în perioada cînd 
națiunea română, conștientă de acum 
de izvoarele și de originea sa. aspiră 
la o coerență culturală.

Pentru mine, ca senegalez care fac 
o recitire a istoriei dv. materiale și 
spirituale, universul reconciîiant 81 
lui Eminescu este chiar acela pe care 
unul dintre cei mai mari admiratori 
ăi săi. președintele Nicolae Ceaușescu, 
îl întrevede și acționează să-l reali
zeze in societatea socialistă multila
teral dezvoltată.

Exprimindu-și, In încheiere, grati
tudinea de a se vedea recunoscut de 
compatribții lui Lucian Blaga și Mi
hai Eminescu, acești eminenți repre
zentanți ai romanității și ai poeziei, 
președintele Senegalului a spus : 
dacă Universitatea din Dakar se

INTILNIRE CU MEMBRI Al CONDUCERII 
UNIUNII SCRIITORILOR

Vineri după-amiază, președintele 
Republicii Senegal. Leopold sedar 
Senghor. a avut o imîlnire cu mem
bri ai Conducerii Uniunii scriitori
lor din Republica Socialistă România.

La intilnire au fost de față Alioune 
Sene, ministrul culturii, și Adrien 
Senghor. ministrul dezvoltării rurale 
și hidraulice.

Iii cadrul întilnirii, președintele 
Leopold Sedar Senghor și-a expri
mat aprecierea deosebită față de va
lorile culturii și științei • poporului 
român, care a dat personalități de 
frunte ale vieții culturale și științi
fice mondiale. Oaspetele și-a mărtu
risit admirația față de drumul pe 
care a pășit România în construirea 
socialismului, in edificarea unei noi 
orînduiri.

Președintele Senegalului a reafir
mat sentimentele de înaltă stimă si 
prețuire pe care le nutrește față de 
președintele Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate remarcabilă a vieții po
litice internaționale, față de larga sa 
viziune asupra fenomenelor sociale, 
culturale și științifice, față de aten
ția pe care o acordă dezvoltării lite- 
laturii și artei in țara noastră.

în euvîntul său. Virgil Teodorescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, a 
reliefat prețuirea de care se bucură 

preocupă și s-a preocupat întotdeau
na de a deschide spiritele tuturor 
color care o frecventează către valo
rile culturii negro-africane, aceasta 
este pentru a-i putea conduce spre 
valorile civilizației universalului, la 
care contribuția universităților româ
nești a fost întotdeauna de o calitate 
deosebită. ■ Dv. ați știut Intr-adevăr 
să promovați eficient, pe baza cul
turii și istoriei românești, o cultură 
de masă cu rădăcini profunde in 
realitatea vie. în dorința dv. de a 
construi o societate socialistă, v-ați 
concentrat, ca și noi. eforturile asu
pra invățămintului și cercetării, ști
inței și culturii. Mulțumită acestui 
fapt. România continuă să-și asume 
vocația sa. deja tradițională, de a ti 
un focar de iradiere intelectuală si 
morală.

Literatura românească, stimulată 
de trezirea la conștiința națională in 
1848, a continuat să strălucească mai 
viu intre cele două războaie. Să a- 
mintim. alături de numele lui Lu
cian Blaga. pe cele ale lui George 
Bacovia. Mihail Sadoveanu. Ion Bar
bu, Tudor Arghezi și Liviu Re- 
breanu.

Pictura, cu Nicolae Grigorescu, 
sculptura, cu Constantin Brâncuși. și. 
muzica, cu George Enescu. toate au 
fost strălucit reprezentate în țara dv.. 
al cărei geniu știe să imbine rigoarea 
metodei cu îndrăznelile imaginației.

Doresc — și voi acționa în acest 
sens — ca intre universitățile noas
tre contactele • să fie frecvente și 
fructuoase.

Expunerea președintelui senegalez 
a fost urmărită de întreaga asistență 
Cu deosebit interes. La încheierea 
solemnității, distinsul oaspete a 
semnat în cartea de onoare a uni
versității.

Președintele Leopold Sâdar Seng
hor s-a întreținut apoi cordial cu 
cadrelț didactice participante la fes
tivitate. (Agerpres) 

în țara noastră președintele Lâopold 
Sâdar Senghor, ea urmare a activi
tății sale politice și pe tărîrhul cul
turii. activitate pusă in slujba idea
lurilor de libertate și independență 
ale poporului senegalez, ale tuturor 
popoarelor Africii.

A avut loc apoi o discuție in ca
drul căreia 'au fost abordate aspecte 
ale ’ edificării Culturii naționale și 
„decolonizării" spirituale în Senegal, 
s-au reliefat eforturile ce se fac 
pentru dezvoltarea invățămintului, 
artei, literaturii în această țară, care 
a pășit pe calea unei dezvoltări pro
prii, independente. S-a subliniat, in 
context, menirea literaturii de a re
flecta in forme specifice, naționale, 
realitatea socială și economică a fie
cărei țări, contribuția pe care scrii
torii și artiștii militanți trebuie să 
o aducă la construirea unei societăți 
mai drepte și mai bune, a orinduini 
socialiste.

în încheierea intîlnirii s-a expri
mat convingerea că. relațiile dintre 
cele două țări vor cunoaște și in 
planul cult urii, artei și științei o 
evoluție ascendentă, pentru o tot 
mai bună cunoaștere reciprocă a va
lorilor spirituale, pentru întărirea 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele român și senegalez.

Spectacol de gală
(Urmare din pag. I)
versuri care preamăresc victoriile 
istorice obținute de popoarele africa
ne in lupta lor pentru emancipare 
națională și socială.

Succesiunea de eîntece și jocuri 
populare românești a relevat origina
litatea. bogăția și frumusețea folclo
rului nostru.

La rindul lor. artiștii Ansamblului 
național de balet „Șira Badral" din 
Senegal au interpretat creații repre
zentative din folclorul african, al că
rui mesaj umanist și vibrant este în
suși mesajul Africii luptătoare. Cu 
interes au fost urmărite cîntecele și 
jocurile care evocă, cu deosebită 
forță emoțională, aspecte din lupta 
poporului senegalez pentru libertate 
și independență, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare a țării, precum și 
cele care înfățișează scene cotidiene 
de muncă și de viață senegaleze. 
Toate alcătuiesc o imagine vie și edi
ficatoare a realităților de azi ale 
Senegalului, a profundelor înnoiri 
petrecute pe cuprinsul acestei țări 
prietene după cucerirea indepen
denței. Unele melodii și dânsul' 
prezentate ».u la bază poeme ale lui 
Leopold Sâdar Senghor. militant șl 
cărturar patriot, om de cultură uni
versală. Prin pana acestui ilustru 
scriitor, de înaltă responsabilitate ci
vică. poezia Senegalului și Africii a 
intrat in circuitul marii literaturi a 
lumii contemporane

Aceste momente artistice au re
liefat valoarea culturii milenare a 
ponorului senegalez.

Programul s-a încheiat cu cînteeul 
patriotic ,.E scris pe tricolor unire", 
care exprimă unitatea strinsă a în
tregii noastre națiuni in jurul parti
dului. hotărîrea ei de a edifica so
cialismul și comunismul pe pămîn- 
tul scump al patriei.

Spectacolul, susținut de Ansamblul 
artistic ..Doina" al armatei, colecti
vul de balet al Operei Române, de 
soliști de frunte ai scenelor noastre 
și de Ansamblul național de ba
let „Șira Badral" din Senegal, s-a 
bucurat de un deosebit succes, fiind 
îndelung aplaudat.

Artiștilor români și senegalezi 
le-au fost oferite flori din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, a pre
ședintelui Leopold Sâdar Senghor și 
doamnei Colette Senghor.

(Agerpres)

„Săptămina culturii 
românești1' in Senegal 

în cadrul fructuoasei colaborări 
culturale româno-senegaleze — parte 
integrantă a relațiilor in plină evo
luție dintre cele două țări — se în
scrie și organizarea în Senegal. între 
24 și 31 mai. a ..Săptămînii culturi’ 
românești", replică a „Săptămînii 
culturii senegaleze". ce se desfășoară 
in prezent în țara noastră, fiind ur
mărită cu interes atît de public, cit și 
de specialiști.

Frumusețea folclorului românesc, 
originalitatea obiceiurilor și tradiții
lor noastre populare, pitorescul por
tului național vor fi înfățișate de 
spectacolele pe care le va susține in 
Senegal formația „Cununa Carpați- 
lor". O expoziție Intitulată ..Cultura 
și arta in România" va reuni obiecte 
de artizanat, cărți și fotografii. O 
altă acțiune — „Zilele filmului româ
nesc" — va ilustra unele din reușitele 
noastre în acest domeniu al artei.

..Săptămina culturii românești" în 
Senegal va aduce astfel o nouă con
tribuție la apropierea intre cele două 
popoare, la înflorirea in continuare a 
caldei Tor prietenii.

(Agerpres)

Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu
Foto : Horst Buchteiner

Din agenda activității 
sociale a sindicatelor

în ziua de 26 aprilie i.și va deschide lucrările Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România. Publicăm astăzi cîteva din reali
zările înregistrate de sindicate In domeniu] social, in perioada care • 
trecut de la precedentul congres, din anul 1971.

Protecția muncii, 
obiectiv important 

al activității sindicale
• în ultimii 5 ani s-au alocat de 

la bugetul statului peste 10 miliarde 
lei in scopul îmbunătățirii securității 
și igienei muncii, din care numai 
pentru dotarea muncitorilor cu echi
pament de protecție și de lucru s-au 
cheltuit anual circa 800 000 000 lei.

e S-au elaborat metode și tehnici 
noi pentru prevenirea accidentelor, 
diminuarea noxelor industriale, iar 
echipamentele de protecția muncii 
au fost îmbunătățite și diversificate, 
ceea ce a contribuit la reducerea nu
mărului accidentelor de muncă de la 
5,9 la mie in 1971, la 4.6 la .mie în 
1975, curba îmbolnăvirilor profesio
nale inregistrind. de asemenea. în 
aceeași perioadă, o scădere continuă.

• Peste 56 ooo 000 lei anual au fost 
destinați pentru activitatea de pro
pagandă și dotarea Cu materiale â 
cabinetelor de protecția muncii.

Pentru sănătatea 
și odihna 

celor ce muncesc
• A crescut gradul de acordare a 

asistenței medicale la locul de pro
ducție. de care beneficiază tn pre
zent peste 3,5 milioane de oameni ai 
muncii.

• Din fondurile sindicatelor s-au 
construit 7 complexe pentru cură 
balneară și odihnă — la ..Felix" 
Oradea. Hcrculane, Slănic Moldova, 
Sîngeorz, Căciulata. Năvodari și A- 
mara — insumind peste 4 000 locuri, 
iar altele au fos.t dezvoltate.

• Anual, beneficiază de bilete cu 
preț redus la tratamente și odihnă 
570 000 de persoane, din care 110 000 
își petrec concediile sau urmează 
tratamente in complexele sindicate
lor : la Năvodari, peste 40 000 de co
pii iși petrec vacanța.

Condiții de viață 
mereu mai bune

• Numărul locurilor tn creșe a 
crescut de șapte ori, numai din fon
durile U.G.S.R. construindu-se in a- 
ceastă perioadă 41 creșe și grădinițe.

• în întreținerea și buna gospodă
rire a sindicatelor și a organizațiilor 
U.T.C. se află căminele muncitorești, 
a căror caoacitate — prin noile con
strucții ridicate din fdndurile statu
lui — a crescut cu 217 O00 locuri.

• A sporit preocuparea sindicate
lor pentru desfășurarea în condiții 
igienice și civilizate a activității ce

lor 1 746 cantine și 978 microcantine, 
la care servesc masa cîteva sute de 
mii de angajați.

Lărgirea continuă 
a orizontului 

politic-cultural
• Peste 25 000 lectorate ale sindi

catelor funcționează in întreprinderi 
și instituții ; în cadrul acestora, 
1 600 000 de participant! dezbat prin
cipalele probleme ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. în strînsă legătură cu preocupă
rile curente și de perspectivă ala 
unităților in care își desfășoară ac
tivitatea.

• între cele două congrese, sindi
catele au construit 23 case de cul
tură și 13 cluburi muncitorești, unde 
se desfășoară o amplă și bogată ac
tivitate cultural-educativă.

• Mișcarea artistică. și de amatori 
din cadrul sindicatelor cuprindă 
8 800 de formații artistice; dintre care 
298 sint formații corale. 582 grupuri 
vocale, 2 829 brigăzi artistice de 
agitație, 615 formații de teatru. 683 
orchestre de muzică ușoară, 598 or
chestre de muzică populară, 156 fan
fare, peste 1 000 cercuri de creație 
artistică etc., la activitatea cărora 
participă aproape 130 000 de artiști 
amatori.

• Printre manifestările culturale 
mai importante, la care au luat par
te și sindicatele în perioada amin
tită. notăm1: ..Concursul formațiilor 
teatrale și muzical-coregrafice de a- 
matori" (desfășurat in cinstea celei 
de-a XXX-â aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și a ce
lui de-al XI-lea Congres al partidu
lui), „Gala filmului de amatori" la 
care cinecluburile sindicatelor au 
prezentat 700 de filme. „Expoziția 
republicană ă artiștilor plastici ama
tori", „Expoziția pe țară a toto- 
amâtorilor". precedată de 640 de ex
poziții la nivelul întreprinderilor ete.

• în scopul dezvoltării multilate
rale și armonioase a personalității 
umane s-a acordat o atenție sporită 
activității sportive. în colaborare cu 
organizațiile U.T.C. și cu sprijinul 
C.N.E.F.S. s-au desfășurat ample ac
țiuni de educație fizică, sport de 
masă și turism în cadrul celor 2 400 
de asociații sportive și 20 cluburi 
sportive ale sindicatelor, unde acti
vează peste 450 secții de perfor
manță.

• Prin muncă voluntară și Cu spri
jinul asociațiilor sportive, al unități
lor economice și sindicatelor s-au 
construit peste 550 de baze sportive, 
asigurindu-se astfel condițiile mate
riale necesare unei activități spor
tive susținute.

ÎNSÂMÎNJAREA PORUMBULUI, PLANTAREA CARTOFILOR
LUCRĂRI PRIORITARE 

pentru a căror grabnică încheiere trebuie să se muncească 
în ritm susținut, din zori și pină noaptea

Grăbirea Insămînțării porumbului, soiei, fasolei, pre
cum ți a plantării cartofilor constituie obiective prio
ritare în agricultură. în ședința comandamentului cen
tral care a avut loc vineri după-amiază s-a anali
zat modul în care au fost îndeplinite sarcinile pre
cizate cu o săptămînă in urmă și s-au stabilit mă
surile ce trebuie luate, în continuare. în vederea în
cheierii în scurt timp a insămînțării Culturilor de pri
măvară. îndeosebi a porumbului. S-a apreciat că or
ganele și organizațiile de partid, comandamentele lo
cale și conducerile unităților agricole au acționat cu 
mai multă energie și stăruință in vederea folosirii la 
întreaga capacitate a tractoarelor și utilajelor, reușin- 
du-se să se execute un mare volum de lucrări. Con
cludent este faptul că. in decurs de o săptămina, au 
fost insămințate cu diferite culturi 970 000 hectare, su
prafața totală care a primit sâmința ajungind Ia 
2 451 000 hectare, adică 51 la sută din plan. Ce tre
buie întreprins în continuare pentru intensificarea la 
maximum a lucrărilor agricole de primăvară ?

Semănatul porumbului este principala lucrare la or
dinea zilei. Pină joi seara, potrivit datelor furnizate 
de ministerul de resort, au fost insămințate 250 000 
hectare în întreprinderile agricole de stat — 42 la 
sută din suprafața planificată, Iar in cooperativele 
agricole — 889 000 hectare, adică 41 la sută din pre
vederi. S-a apreciat că există condiții ca, pină la mij
locul săptămînii viitoare, să se încheie semănatul în 
județele din sud. iar pină la 1 Mai — tn celelalte. Se 
impune insă ca lucrările să fie Intensificate mai ales 
in județele situate in zona subcarpatică, in jumăta
tea de nord a Moldovei și centrul Transilvaniei.

Plantarea cartofilor de toamnă s-a făcut pe 84 la 
sută din suprafețele prevăzute. Mai sint de plantat 
circa 28000 ha, situate îndeosebi in județele din estul 
Transilvaniei și nordul Moldovei — principala zonă 
producătoare de cartofi din țară. Astfel, în coopera

tivele agricole din județul Harghita mai sînt de plan
tat 6 500 ha, Suceava — 5 650 ha, Covasna — 4 500 ha, 
Brașov — 4 900 ha. Este adevărat, în această zonă 
timpul s-a încălzit mai tîrziu. dar acum sint întrunite 
condițij pentru executarea in ritm intens a plantatului. 
Trebuie utilizate toate mașinile de plantat și folosită 
întreaga forță de muncă de la sate pentru ca această 
lucrare să se încheie cit mai repede.

în legumicultura au fost insămințate și plantate 
70 000 ha — ceea ce reprezintă 92 la sută din programul 
stabilit pentru această perioadă. Acum se plantează 
in cimp roșiile, ardeii, varza de vară și alte sortimen
te. Comandamentul central a recomandat ca lucrările 
de plantare a legumelor să se facă potrivit graficelor 
stabilite cu unitățile contractante, astfel incit livrarea 
producției să se facă eșalonat.

Lucrările In pomicultură. Pină la această dată au 
fost făcute plantații noi pe 4 530 hectare. Planul de 
plantări a fost realizat in proporție de 89 la sută în 
I.A.S. și 71 la sută în cooperativele agricole. Ținînd 
seama că timpul este înaintat iar pomii au pornit în 
vegetație, se cere ca plantarea pomilor să se încheie 
in timpul cel mai scurt, îndeosebi in cooperativele agri
cole din județele Dolj. Olt și Gorj.

Săptămina viitoare constituie o săptămînă hotărîtoâre 
pentru încheierea însămințărilor și a celorlalte lucrări 
agricole de primăvară. Există condiții ca și in județele 
situate in jumătatea de nord a țării să fie intensificat 
semănatul porumbului. Organele și organizațiile de 
partid, comandamentele locale, consiliile populare co
munale și conducerile unităților agricole au datoria să 
acționeze cu și mai multă energie în vederea organi
zării temeinice a muncii, punind accentul pe folosirea 
din plin a tractoarelor și mașinilor agricole, pe parti
ciparea zi de zi la muncă a tuturor mecanizatorilor și 
cooperatorilor, a tuturor locuitorilor de la sate, astfel 
ca pretutindeni să se lucreze repede și bine, ca tnsă- 
mințările să se Încheie in cel mai scurt timp.

SE POATE MAI REPEDE,
DAR SE POATE ȘI MAI BINE

BUZĂU. Ritmul insămînțării po
rumbului in județul Buzău, in aceas
tă săptâmină. a înregistrat valori de
osebite Cadrele de conducere și spe
cialiștii din multe unități agricole 
cooperatiste, organizind judicios 
munca, au asigurat realizarea zilni
că a vitezei de semănat și chiar de
pășirea prevederilor din graficele 
stabilite.

în ziua raidului, pe una din tarlalele 
cooperativei agricole Glodeanu Să
rat am văzut un grup de 5 semă
nători care insămințau porumb, supra
vegheate de inginerul-șef al unității, 
Gheorghe Radu „începind de luni — 
ne-a spus inginerul — am realizat 
zilnic peste 100 hectare la insămin- 
țări. astfel că pină azi am reușit să 
cultivăm 600 hectare din cele 700 ce 
le avem in plan". în cursul după-a- 
miezii, aici au fost aduse incă două 
semănători de la cooperativa agrico
lă Pitulicea, unde ultimele 27 hectare 
au fost insămințate. Semănatul po
rumbului s-a terminat in unități
le din cadrul consiliilor intercoo- 
peratiste Săhăteni și Mihăilești.

Pe măsură ce în diferite unități s-a 
încheiat semănatul, mașinile agri
cole au fost dirijate operativ spre 
unitățile învecinate. Astfel, in con
siliul ' intercooperatist Rm. Sărat, 
unde pină la jumătatea săptămînii se 
înregistrase un ritm de lucru nesa- 
tisfăcătdr. joi și vineri viteza zilnică 
Ia semănat a sporit considerabil, 
creindu-se condiții pentru încheierea 
lucrărilor în următoarele două zile. De 
asemenea. în întreprinderile agricole 
de stat, intrucît media realizărilor se 
situa Sub cea a județului, au fbst 
concentrate un număr dublu de se
mănători, care asigură un ritm de 
lucru ridicat. Pină vineri, din cele 
81 500 hectare prevăzute a se cultiva 
cu porumb în unitățile agricole ale 
județului Buzău se insămințase 85 

la sută, urmind ca lucrarea să fie 
încheiată intr-o zi-două. (Mihai 
Bâzu).

TULCEA. în actuala' campanie de 
însămințare a porumbului sint folosi
te 375 semănători și. potrivit calcule
lor făcute de comandamentul jude
țean, urmează să se realizeze o vi
teză medie zilnică la semănat de 5 000 
hectare. întreaga suprafață de 50 700 
hectare prevăzută a fi' cultivată 
cu porumb tn cooperativele agri- 

Raidul nostru în județele 
Buzău, Tukea, Vaslui

cole urmează să primească sămlnța tn 
circa 10 zile bune de lucru. Acționind 
cu răspundere pentru respectarea vi
tezei planificate și. concomitent, 
pentru creșterea calitativă a lu
crărilor. mecanizatorii au înscris 
rezultate meritorii în muncă. încă 
de la începutul săptămînii, viteza 
medi* ă fost depășită cu 200— 
300 hectare pe zi. Deși in ultimele zile 
a plouat, ritmul lucrărilor s-a men
ținut ridicat. Ca urmare,, pină joi au 
fost insămințate 30 212 hectare, ad’că 
60 la sută din suprafețele planificate. 
Rezultate mai bune au fost obținute 
in unitățile din consiliile intercoope- 
ratiste Valea Nucarilor, Nalbant. Tul- 
cea. Mahmudia și altele.

Raidul întreprins îti cîteva unități 
agricole din județ ne-a prilejuit con
statări îmbucurătoare. La C.A.P. Nu- 
făru. spre exemplu, tn seara zi
lei de 22 aprilie s-a încheiat în- 
sămînțarea tuturor celor 852 hec
tare cu porumb, mașinile fiind depla
sate in unitățile învecinate.

La C.A.P. Izvoarele am constatat 
aceeași răspundere pentru grăbirea 
lucrărilor. Se insămințaseră peste 700 
hectare din totalul celor 1 137. „Noap
tea, ne spune inginărul-șCf Ion Do- 
brilă. lucrăm la discuit, iar întreaga 
zi-Iumină — la semănat". Aici, ca și 
in alte unități agricole cooperatiste 
— Nicolae Bălcescu, Agighiol, Sari- 
nasuf, Somova etc. — există premise 
ca semănatul să se încheie la sfîr
șitul acestei săptămîni. Din pă
cate, situația nu este la fel de 

bună peste tot. Trebuie inten
sificat ritmul acestei lucrări in 
unitățile din raza consiliilor ihterco- 
operatiste Casimcea, Topolog, Hori» 
și Greci, unde ploile căzute în ultima 
vreme, dar nu numai ele, au făcut ca 
intre unele unități agricole din aces
te zone și restul cooperativelor din 
județ să existe un decalaj în ce pri
vește semănatul, decalaj care, in ur
mătoarele zile, printr-o mai bună or
ganizare a muncii, poate $i trebuie 
să fie redus. (Vasile Nicolae).

VASLUI. Pe baza măsurilor stabi
lite de comandamentul județean Vas
lui. la semănatul porumbului trebuie 
să se asigure un ritm zilnic de circa 
1 700 hectare in I.A.S. și 8 000 hectare 
in C.A.P,. astfel încit această lucrare 
să se încheie pină la 1 Mai. Se poate 
spune că lucrările decurg bine.

La cooperativele agricole Crețești, 
Oltenești și Tirzii munca la semănat 
este bine organizată, atingindu-se rit
mul de lucru planificat. Numai la 

dPuă zile, porumbul a fost însămtn- 
țat pe 6 suprafață de circa 400 hec
tare. Se lucrează cu spor și in coope
rativele Muntenii de Jos, Tanacu, 
Vaslui, Minjești, Muntenii de Sus. 
Un popas la I.A.S. Birlad. Ing., 
Ghâorghe Aiurâsei, directorul Între
prinderii, ne prezintă succint planul 
Operativ al unei zile de lucru. „în 
fiecare zi avem circa 600 hectare dis
cuite. gata de a primi sămlnța. Cele 
10 Semănători, prevăzute cu instala
ții pentru erbicidât. ating norma 
planificată. Avem toate condițiile să 
ne încadrăm in epoca optimă de se
mănat".

Din. păcate, am întîlnit. și »i- 
tuații contrastante. La S.M.A. Gri- 
vița ajungem la ora 13.30, cind 
ușile ar trebui să fie încuiate. Or. ce 
constatăm ? Directorul unității, ing. 
E. Epure, inginerul-șef C. Jiglaru, 
contabilul-șef și cițiva tractoriști se 
aflau in birou și în incintă, preocu
pați cu alte treburi și nu de impera
tivul zilei — semănatul porumbului. 
Este una din explicațiile că. la aceas
tă dată, în cooperativele din raza de 
activitate a acestei stațiuni de meca
nizare lucrările sînt rămase tn urmă. 
Nu toate utilajele sint folosite la în
treaga capacitate. La coopera
tiva agricolă Vinderei, patru trac
toare sint defecte. Nici timpul 
bun de lucru nu este folosit la 
maximum. Aflăm de la ing. Gh. 
Radu, șeful fermei vegetale nr. 1, 
și de la președintele cooperativei, 
Fr. Bălan, că zilele trecute, după- 
amiaza. tractoriștii au lăsat discurile 
și semănăturile în brazdă pentru a 
participa la ședința de instruire tn 
legătură eu protecția muncii. Iată 
de ce se cere să se respecte 
întocmai și de câtre toți sarcinile tra
sate de comandamentul județean pri
vind munca in cimp, din zori și pină 
tn noapte. (Crăciun Lăluci).
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RAPOARTE APROBATE DE PLENARA C. C. AL P. C. R.
din 14 aprilie 1976

Cu plivire la efectivul, cumpuzitia si structura organizatorica 
la 31 decembrie 1975

a partidului
Acționînd pe baza hotărîrilor Congresului 

al XI-lea, ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iulie 1975 și a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, _ organele și organizațiile de 
partid desfășoară o intensă muncă politico- 
organizatorică în vederea întăririi rîndurilor 
partidului, afirmării puternice a rolului său 
conducător în societate, mobilizării tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — Ia înfăp
tuirea Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

I» în cursul anului 1975 au intrat în rîndul 
comuniștilor peste 108 000 de oameni ai mun
cii care au dovedit, în activitatea practică, 
că sînt profund atașați partidului, au o com
portare demnă în familie și societate, sînt 
bine pregătiți profesional și se bucură de 
autoritate în mase. Din totalul celor pri
miți, 66,90 la sută sînt muncitori, 12,54 la 
sută țărani și 20,55 la sută intelectuali și 
funcționari. Datele de mai sus demonstrează 
consecvența cu care organele și organiza
țiile de partid au urmărit în cursul anului 
trecut aplicarea hotărîrii Plenarei Comite
tului Central din iulie 1975 ; edificator în 
această privință este faptul că, în ultimele 
cinci luni ale anului trecut, ponderea mun
citorilor și țăranilor în totalul celor primiți 
în partid a reprezentat peste 80 la sută.

La 31 decembrie 1975, efectivul partidului 
era de 2 577 434 de membri, reprezentînd 
17,35 la sută din populația majoră și 23,67 
la sută din populația activă a țării. Dintre 
aceștia, aproape 50 la sută sînt muncitori, 
peste 20 la sută țărani, 22 la sută intelec
tuali și funcționari, ceea ce exprimă creș
terea continuă a influenței politico-ideo- 
logice a partidului în rîndurile clasei mun
citoare, ale tuturor 'categoriilor de oameni 
ai muncii.

Faptul că peste 72 la sută din totalul co
muniștilor lucrează în sfera producției ma
teriale asigură partidului posibilitatea de 
a-și exercita în bune condiții misiunea sa 
istorică de a conduce cu succes poporul pe 
calea făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Plenara a apreciat că partidul are o com
poziție socială bună, activitatea de primire 
a noi membri de partid s-a desfășurat în 
mod corespunzător, rîndurile partidului în- 
registrînd o creștere sănătoasă, în concor
danță cu orientările Congresului al XI-lea 
și hotărîrile Comitetului Central. A fost 
relevat caracterul constant al creșterii pon
derii muncitorilor în partid, fapt deosebit 
de important pentru continua întărire a dis
ciplinei de partid, dezvoltarea și mai pu
ternică a spiritului revoluționar muncito
resc, asigurarea unității și coeziunii poli- 
tico-ideologice și organizatorice.

Plenara a subliniat, totodată, necesitatea 
ea organele și organizațiile de partid să 
manifeste în continuare o înaltă exigență 
față de calitatea celor nou primiți în rin- 
durile comuniștilor, astfel incît titlul de 
membru al partidului să fie acordat numai 
acelor oameni ai muncii care merită, din 
toate punctele de vedere, să facă parte din 
avangarda revoluționară a clasei munci
toare.

în cursul anului 1975. organele și orga
nizațiile de partid au desfășurat o amplă 
muncă politico-educativă orientată spre în
sușirea temeinică de către toți comuniștii 
a documentelor Congresului al XI-lea și a 
cuvîntărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

în învățămîntul politico-ideologic de partid 
au fost cuprinși peste 98 la sută din efec
tivul partidului. Un număr însemnat de 
membri ai partidului și-au ridicat nivelul 
de cunoștințe prin școlile de partid și sis
temul de reciclare. Membrii birourilor co
mitetelor județene, municipale, orășenești 
și comunale de partid au prezentat cu regu
laritate în fața comuniștilor și a diferitelor 
categorii de oameni ai muncii obiectivele 
principale ale politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. O contribuție 
însemnată la activitatea politico-ideologică 
au adus-o cabinetele de științe sociale, 
ziarele și revistele, radioul și televiziunea, 
care sprijină organele și organizațiile de 
partid în munca de educare revoluționară 
a membrilor de partid, a celorlalți oameni 
ai muncii, de informare a lor asupra prin
cipalelor probleme teoretice și practice ale 
politicii partidului și statului, de explicare 
a sensului și conținutului hotărîrilor de 
partid și legilor statului.

Relevînd rezultatele obținute în activita
tea politico-ideologică, plenara Comitetului 
Central a trasat ca sarcină organelor și 
organizațiilor de partid de a se ocupa mai 
sistematic de modul în care comuniștii stu
diază documentele partidului, de a asigura 
ca membrii comitetelor de partid, întregul 
activ să participe în mai mare măsură la 
activitatea educativă prin expuneri, răspun
suri la întrebări, consultații.

II. în lumina documentelor Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist Român și 
a hotărîrii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., în cursul anului 1975 au fost 
organizate în întregul partid discuții indi
viduale cu membrii de partid și adunări 
generale consacrate analizei activității și 
comportării comuniștilor și semnării de că
tre aceștia a „Angajamentului solemn".

Participarea nemijlocită a membrilor Co
mitetului Central, ai comitetelor județene, 
municipale și orășenești, a întregului activ 
de partid la pregătirea și desfășurarea aces
tei ample și complexe acțiuni politice, cu 
puternice rezonanțe în viața întregului 
partid, a asigurat ca discuțiile individuale 
și adunările generale să decurgă intr-un 
climat de înaltă exigență și combativitate 
revoluționară, astfel încît toți comuniștii să 
înțeleagă profund sensul și semnificația ma
joră a semnării „Angajamentului solemn", 
document a cărui rațiune rezidă în a pune 
și mai pregnant în evidență responsabilita
tea partinică a comuniștilor, necesitatea în
tăririi disciplinei, a fermității și abnegației 
revoluționare a acestora în lupta pentru 
aplicarea directivelor și hotărîrilor parti
dului.

O caracteristică generală a dezbaterilor 
au constituit-o problematica multilaterală 
abordată, analiza temeinică, critică și auto
critică, a modului în care fiecare comunist 
se achită de sarcinile ce-i revin, adoptarea 
de noi măsuri menite să ducă la intensifi
carea vieții interne de partid, la îmbunătă
țirea muncii politico-educative și organiza
torice. O deosebită atenție s-a acordat fe
lului în care au militat membrii de partid 
pentru îndeplinirea sarcinilor politice, pro
fesionale și obștești, ridicarea nivelului lor 
politico-ideologic, stăpînirea deplină a pro
fesiunii, promovarea mai activă a relațiilor 
de colaborare și întrajutorare tovărășească, 
de stimă. încredere și respect reciproc.

Discuțiile cu membrii de partid și sem
narea „Angajamentului solemn" au avut ca 
rezultat îmbunătățirea vieții interne de 

partid ; adunările generale ale organizații
lor de bază aduc o contribuție mai substan
țială la soluționarea principalelor probleme 
cu care se confruntă colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile respective ; cu pri
lejul semnării „Angajamentului solemn", 
peste un milion de comuniști au primit 
sarcini concrete.

Principala concluzie desprinsă din dialo
gul cu comuniștii este aceea că suflul în
noitor introdus după Congresul al IX-lea 
de către conducerea partidului în întreaga 
viață social-politică a țării, fermitatea, di
namismul și consecvența politicii inter
ne și externe a partidului au determi
nat creșterea spiritului revoluționar în 
întreaga viață de partid, în comportamen
tul comuniștilor și al celorlalți oameni ai 
muncii.

Evidențiind succesele obținute în realiza
rea sarcinilor economice, în educarea co
muniștilor, a tineretului, a întregului popor 
în spiritul responsabilității sociale, al cul
tului muncii, plenara Comitetului Central a 
indicat organelor și organizațiilor de partid 
să adopte măsuri și mai ferme în vederea 
lichidării oricăror fenomene de indisciplină, 
de neglijență și nepăsare în înfăptuirea o- 
bligațiilor de serviciu, creșterii și mai sus
ținute a preocupării membrilor de partid, a 
tuturor lucrătorilor pentru îmbogățirea cu
noștințelor lor profesionale, executarea pro
duselor la parametrii de calitate stabiliți. 
Totodată, organelor de partid li s-a cerut 
să acorde un sprijin și mai substanțial or
ganizațiilor de bază în pregătirea adunări
lor generale, pentru ca acestea să-și exer
cite plenar atribuțiile, și îndeosebi funcția 
educativă, să acționeze cu și mai multă per
severență pentru dezvoltarea răspunderii 
tuturor comuniștilor în îndeplinirea întoc
mai a îndatoririlor statutare.

Plenara C.C. al P.C.R. a apreciat că ac
țiunea de semnare a „Angajamentului so
lemn" și discuțiile cu membrii de partid în 
legătură cu activitatea și comportarea lor 
s-au soldat cu rezultate pozitive, aducînd o 
contribuție considerabilă la creșterea, rolu
lui conducător al organelor și organizațiilor 
de partid, la dezvoltarea capacității lor 
politice și organizatorice, la sporirea gradu
lui lor de competență și a forței de mobi
lizare a maselor in lupta pentru îndeplini
rea cu succes a planului cincinal pe pe
rioada 1976—1980, cincinalul afirmării revo
luției tehnico-științifice în România.

III. Pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—22 iulie 1975 și a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, privind unirea efor
turilor comuniștilor, ale celorlalți oameni ai 
muncii spre rezolvarea problemelor produc
ției industriale și agricole, ale bunei gos
podăriri și dezvoltării economico-sociale a 
tuturor localităților din țara noastră, comi
tetele județene, municipale și orășenești de 
partid au examinat structura organizațiilor 
de partid din întreprinderi, -instituții, car
tiere și sate, luînd măsuri politice și orga
nizatorice corespunzătoare în vederea îm
bunătățirii acesteia.

îmbunătățirea structurii organizațiilor de 
partid de- la sate a contribuit la lichidarea, 
în bună măsură, a fărîmițării forțelor, a 
creat cadrul organizatoric necesar pentru 
unirea eforturilor tuturor comuniștilor — 
cooperatori, ingineri, profesori, învățători, 
medici — în direcția rezolvării problemelor 
fundamentale de care depind dezvoltarea 

rapidă a producției agricole, bunul mers al 
întregii vieți economice, sociale și spirituale 
a localităților rurale. Totodată, prin perfec
ționările aduse, s-au creat condiții organi
zatorice și mai favorabile pentru/extinderea 
cadrului de acțiune și de preocupări al or
ganizațiilor de partid de la sate, pentru îm
bogățirea conținutului activității lor și în
tărirea răspunderii comuniștilor în aplica
rea neabătută a politicii partidului, în in
staurarea în toate unitățile agricole a unui 
regim de ordine și disciplină.

în baza hotărîrii Secretariatului C.C. al 
P.C.R., se află în curs de aplicare unele 
măsuri privind îmbunătățirea structurii or
ganizațiilor de partid din întreprinderi, in
stituții și cartiere, asigurîndu-se astfel a- 
daptarea structurii acestora la organizarea 
economico-administrativă a unităților res
pective, corelarea ei cu fluxurile tehnolo
gice ale proceselor de producție și înlătu
rarea în mare măsură a dispersării comu
niștilor în numeroase organizații de bază 
mici. Aplicarea acestei hotărîri creează ca
drul adecvat pentru asigurarea unor orga
nizații de partid puternice, capabile să u- 
nească și mai strîns forțele colectivelor și 
să-și realizeze la un înalt nivel calitativ 
sarcinile ce decurg din rolul lor conducă
tor la locul de muncă.

★
Pentru aplicarea în viață a Programului 

partidului, a hotărîrilor Comitetului Cen
tral referitoare la întărirea rîndurilor par
tidului, îmbunătățirea compoziției sale, per
fecționarea structurii organizatorice și edu
carea politico-ideologică a comuniștilor și 
pe baza dezbaterilor din plenară, C.C. al 
P.C.R. a stabilit :

1. întreaga activitate politico-organizato- 
rică pentru creșterea numerică și calitati
vă a rîndurilor partidului se va desfășura 
în continuare potrivit orientărilor stabilite 
în hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
21—22 iulie 1975, asigurîndu-se primirea ,cu 
prioritate în partid a muncitorilor și țăra
nilor, astfel încît aceștia să reprezinte cel 
puțin 80 Ia sută din totalul celor primiți în 
partid.

Organele și organizațiile de partid vor 
pune un accent deosebit pe munca politico- 
organizatorică pentru primirea în partid a 
unui număr mai mare de țărani, membri ai 
cooperativelor agricole de producție, frun
tași ai recoltelor bogate, precum și țărani 
cu gospodărie individuală din satele necoo- 
perativizate.

Ținînd seama de rolul tot mai activ al 
femeilor în producția materială și viața 
spirituală, în întreaga activitate social-poli
tică a țării, organele și organizațiile de 
partid vor desfășura în continuare o inten
să muncă politico-educativă în rîndul a- 
cestora în vederea atragerii celor mai înain
tate muncitoare, țărance, intelectuale în 
rindul comuniștilor.

O atenție și mai mare va fi acordată ca
lității celor primiți in partid, întăririi rîn
durilor partidului cu oameni ai muncii care 
întrunesc trăsăturile politice, morale și pro
fesionale ale luptătorului comunist, au o 
conștiință înaintată, au dovedit prin fapte 
că sînt profund devotați partidului, cauzei 
socialismului și comunismului ; să se ia mă
suri și mai ferme pentru creșterea răspun
derii fiecărui comunist atunci cînd reco
mandă pe cineva în partid, a adunărilor or
ganizațiilor de bază care iau hotărîri în 
această problemă și a organelor de partid 

tn exercitarea atribuțiilor de a eonfirma 
hotărîrile de primire în partid.

2. Organele și organizațiile de partid din 
județele unde alături de români trăiesc oa
meni ai muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare vor desfășura tn continuare o 
susținută muncă politică și organizatorică 
pentru primirea celor mai buni dintre aceș
tia în rîndul comuniștilor.

3. în cursul anului 1976, comitetele jude
țene, municipale, orășenești și comunale 
vor analiza cum s-au aplicat indicațiile Ple
narei C.C. al P.C.R. din iulie 1975, rezul
tatele obținute în întărirea rîndurilor parti
dului, îmbunătățirea compoziției sale sociale 
și vor lua măsuri, în continuare, pentru 
ridicarea nivelului activității în acest do
meniu în toate organizațiile de partid din 
întreprinderi, unități agricole, instituții și 
sate.

4. Pe baza concluziilor desprinse din ac
țiunile consacrate semnării de către toți 
membrii partidului a „Angajamentului so
lemn", birourile comitetelor județene, mu
nicipale și orășenești, comitetele comunale, 
din întreprinderi, instituții și unități agri
cole vor analiza periodic cum se aplică în
vățămintele desprinse și vor lua în conti
nuare măsuri pentru îmbunătățirea vieții 
interne de partid, întărirea disciplinei, a or
dinii în păstrarea și mînuirea documentelor 
de partid, statornicirea ca o practică per
manentă a discuțiilor birourilor organizații
lor de bază cu masa membrilor de partid, 
creșterea responsabilității comuniștilor în 
înfăptuirea hotărîrilor partidului, întărirea 
controlului asupra felului în care aceștia 
își îndeplinesc îndatoririle statutare.

— Comitetele județene vor lua măsuri 
pentru a generaliza practica organizațiilor 
de bază care ascultă în adunări sau în șe
dințe de birou informări din partea mem
brilor de partid privind felul în care acti
vează pentru a se achita de îndatoririle ce 
le revin, de obligațiile ce decurg din sem
narea „Angajamentului solemn".

— Birourile organizațiilor de bază vor 
urmări aplicarea în viață a tuturor propu
nerilor formulate de comuniști în cadrul 
discuțiilor individuale și ai adunărilor pen
tru semnarea „Angajamentului solemn". La 
sfîrșitul acestui an, birourile organizațiilor 
de bază vor raporta în adunările generale 
cum s-a acționat pentru înfăptuirea propu
nerilor comuniștilor, ce măsuri au fost luate 
pentru lichidarea lipsurilor și care sînt re
zultatele obținute.

5. Dat fiind faptul că un număr însemnat 
de membri de partid au fost primiți în ul
timii ani, organele și organizațiile de 
partid vor lua măsuri pentru intensificarea 
educației lor partinice, pentru a-și însuși 
temeinic programul și ideologia partidului, 
normele de muncă și de viață comunistă, 
ale eticii și echității socialiste, pentru an
trenarea acestora, mai ales prin repartiza
rea de sarcini politice concrete, la viața 
organizațiilor de partid din care fac parte.

Se va extinde în toate organizațiile de 
partid metoda ca de noii membri de partid 
să se ocupe un timp mai îndelungat comu
niști cu o vechime mai mare în partid, 
de regulă membrii birourilor organizațiilor 
de bază spu ai comitetelor de partid.

6. Comitetele județene, municipale și o- 
rășenești vor asigura respectarea de către 
toți membrii partidului a normelor de 
mutare dintr-o organizație de partid în 
alta, luîndu-se măsuri energice pentru in
tensificarea muncii de educare a tuturor 

comuniștilor în spiritul respectării cerințe
lor statutare, a regulilor vieții interne de 
partid, al înaltei responsabilități față de 
obligațiile ce decurg din calitatea de 
membru de partid.

7. Comitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale vor acorda atenția ne
cesară perfecționării continue a structurii 
organizațiilor de partid din întreprinderi, 
instituții, unități agricole, astfel încît a- 
ceasta să corespundă cerințelor impuse de 
dezvoltarea societății, schimbărilor survenite 
în organizarea și funcționarea unităților. O 
atenție deosebită se va acorda modului în 
care membrii de partid din secțiile S.M.A. 
și instituțiile comunale s-au integrat în 
preocupările organizațiilor de bază din coo
perativele agricole.

8. Comitetele județene și comunale de 
partid vor sprijini birourile organizațiilor 
de bază de la sate pentru a cuprinde în 
bune condiții atribuțiile sporite ce le revin 
în urma îmbunătățirii structurii organiza
torice și a se achita de sarcinile importante 
ce le au în ce privește dezvoltarea agri
culturii.

— în acest scop, se vor organiza, pe cen
tre de comune, cursuri scurte, fără scoate
rea din producție, pentru secretarii organi
zațiilor de bază din cooperativele agricole 
de producție și locțiitorii acestora, care 
vor urmări înarmarea lor eu cunoașterea 
principalelor hotărîri de partid și de stat 
în domeniul agriculturii, cu stilul și meto
dele muncii politice și organizatorice de 
partid, cu atribuțiile ce le revin în condi
țiile aplicării structurii organizatorice îm
bunătățite. Expunerile și dezbaterile la a- 
ceste cursuri vor fi asigurate și conduse de 
membri ai birourilor comitetelor județene 
de partid și alte cadre cu munci de răs
pundere din activul și aparatul județean 
de partid.

9. Comitetele județene, municipale, orășe
nești și comunale, comitetele de partid din 
întreprinderi, unități agricole, instituții vor 
antrena la principalele acțiuni ce le între
prind un larg activ de partid, pe care-I vor 
consulta sistematic, îl vor atrage la studie
rea problemelor, Ia organizarea și controlul 
îndeplinirii hotărîrilor partidului, ocupîn- 
du-se îndeaproape de formarea șl pregăti
rea acestuia, de înarmarea lui cu cunoaște
rea temeinică a politicii partidului, a direc
tivelor și instrucțiunilor organelor superi
oare de partid. Activul de partid trebuie să 
constituie principala rezervă de cadre pen
tru organele de partid, o importantă sursă 
de recrutare a cadrelor pentru toate dome
niile muncii de partid, de stat, economice 
și obștești.

★

îndeplinirea hotărîrilor Congresului el 
XI-lea al P.C.R. și a indicațiilor cu
prinse In cuvlntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la întărirea calita
tivă a rîndurilor partidului, la asigurarea 
unei structuri organizatorice care să țină 
mereu pasul cir mersul vieții trebuie să 
ducă la dezvoltarea capacității organelor și 
organizațiilor de partid de mobilizare a ma
selor la înfăptuirea liniei generale politice 
a partidului, la creșterea rolului lor con
ducător în opera consacrată realizării în
tocmai a însuflețitoarelor obiective cuprinse 
in Programul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Cu privire ia activitatea organelor de partid, de stat si a organizațiilor
de masă pentru infaptoirea politicii de cadre a partidului

înfăptuirea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XI-lea al Partidului Co- 
mpnist Român, de Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, realizarea cu succes a sarcinilor 
cincinalului 1976—1980, nouă etapă, de im
portanță istorică, în care a pășit patria 
noastră, implică o exigență sporită în a- 
plicarea în viață a politicii partidului în do
meniul muncii cu cadrele.

Succesele strălucite obținute în îndepli
nirea înainte de termen a cincinalului 1971— 
1975, rezultat al muncii pline de abnega
ție a clasei muncitoare, a țărănimii și in
telectualității, au pus în evidență capaci
tatea, competența, spiritul de răspundere 
și devotamentul cadrelor de partid, din or
ganizațiile de masă și obștești, aparatul de 
stat și unitățile economice în înfăptuirea 
sarcinilor ce le-au revenit, creșterea ni
velului lor politico-ideologic, înțelegerea a- 
profundată a obiectivelor trasate de partid. 
Cadrele din toate domeniile de activitate 
își îndeplinesc cu cinste sarcinile încredin
țate. dovedesc înaltă răspundere față de 
partid, față de interesele oamenilor mun
cii, față de cauza socialismului.

Pentru rezolvarea problemelor complexe 
pe care le ridică îndeplinirea planului na
țional unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei, pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, au fost îmbunătățite criteriile 
care stau la baza promovării cadrelor în 
aparatul de partid și de stat, al organiza
țiilor de masă și obștești. Au fost luate 
măsuri mai eficiente pentru perfecționarea 
pregătirii cadrelor de conducere din orga
nele de partid, de stat și din economie, pen
tru o mai rațională repartizare și utili
zare a cadrelor cu studii superioare. De 
asemenea, în ce privește cadrele care lu
crează in exterior sau sînt trimise la stu
dii și specializare s-au stabilit criterii mai 
riguroase de selecționare a acestora ; s-au 
adus perfecționări sistemului de recrutare 
și pregătire a cadrelor care urmează Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" și școlile in- 
terjudețene de partid.

In vederea cunoașterii mai temeinice a 
cadrelor, a rezultatelor muncii lor, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
adoptat recent o hotărîre cu privire la a- 
precierea anuală a cadrelor de partid și 
de stat, din organizațiile de masă și uni
tățile economice.

Aplicarea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iulie 1975 au dus la îmbunătățirea 
muncii de cadre, asigurîndu-se promovarea 
în diferite sectoare ale muncii de partid și 
de stat, ale activității economice și sociale a 
celor mai buni militanți, care demonstrează, 
prin activitatea practică, prin preocuparea 
de a-și perfecționa continuu stilul și me
todele de muncă, posibilitatea de a răs
punde cerințelor crescînde ridicate de 
mersul înainte al societății noastre.

Pe baza hotărîrilor adoptate de condu
cerea partidului. Comisia Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român pen
tru problemele de cadre de partid și de 
stat, comisiile de cadre ale comitetelor ju

dețene de partid au acționat cu mai mul
tă grijă pentru respectarea și aplicarea 
principiilor și criteriilor stabilite de partid 
în politica de cadre.

I. — înfăptuind neabătut politica de ca
dre a partidului, organele de partid, orga
nizațiile de masă și ministerele au asigu
rat promovarea în aparatul lor, în condu
cerea unităților economice și social-cultu- 
rale a unor cadre competente, provenite în
deosebi din rîndul clasei muncitoare — ro
mâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități — cu o bună pregătire politică și 
ideologică, cu o bogată experiență în or
ganizarea și conducerea activității în di
ferite domenii.

O atenție deosebită s-a acordat selec
ționării și promovării cadrelor pentru a- 
paratul de partid și ai organizațiilor de 
masă. I" prezent, ponderea activiștilor pro
veniți din rîndul muncitorilor, maiștrilor și 
tehnicienilor este de : 70,3 la sută în apara
tul de partid, 79 la sută — la Uniunea Ti
neretului Comunist, iar la Uniunea Gene
rală a Sindicatelor — de 84 la sută. In 1975, 
peste 71 la sută din cadrele promovate în 
aparatul de partid au provenit din rîndu
rile muncitorilor. Rezultate mai bune s-au 
obținut și în îmbunătățirea compoziției 
după virstă a aparatului de partid și al 
organizațiilor de masă ; 87 la sută din acti
viștii de partid și 81 la sută din activiștii 
sindicatelor au vîrste între 30—50 de ani. 
Ponderea cadrelor care dețin funcții de 
primi-secretari, secretari, șefi de secții și 
sectoare la comitetele județene, municipa
le și orășenești ale U.T.C. în vîrstă de pînă 
la 30 de ani a crescut la 95 la sută față de 
75 la sută cît era în 1974.

în concordanță cu sarcinile actuale și de 
perspectivă, organele de partid au acor
dat o mai mare atenție pregătirii politice 
și profesionale a cadrelor de partid. Com
parativ cu anul 1974, se constată o creș
tere a numărului activiștilor care au ab
solvit școli superioare de stat, ponderea 
acestora fiind de 68.3 la sută la comite
tele județene și de 90,8 la sută la C.C. al 
P.C.R. De asemenea, proporția activiștilor 
de partid care au absolvit școli politice 
este de 75 la sută, față de 67 la sută în 
1974. In aparatul de partid, al organiza
țiilor de masă și în presă își desfășoară 
activitatea un număr corespunzător de ca
dre din rîndul tuturor naționalităților : 87,67 
la sută români, 7,68 la sută maghiari, 1,94 
la sută germani și 2,71 la sută alte națio
nalități.

Pe baza indicațiilor conducerii partidului, 
s-a urmărit cu mai multă consecvență pro
movarea in aparatul de stat și din eco
nomie, în conducerea centralelor și a în
treprinderilor industriale a unor cadre cu 
o bună pregătire politică și profesională, 
cu experiență în organizarea și conducerea 
producției și a muncii.

Lărgirea colaborării cu toate statele lu
mii, dezvoltarea schimburilor comerciale, e- 
conomice și a cooperării tehnico-științifi
ce, participarea activă a României la di
viziunea internațională a muncii au ne
cesitat trimiterea in 1975 in diferite mi
siuni in exterior pentru asistență tehnică, 
societăți mixte, reprezentanți comerciali, 

funcționari internaționali a unui număr 
sporit de cadre, care își Îndeplinesc cu rezul
tate bune sarcinile încredințate, contribuind 
și pe aceaătă cale la creșterea continuă a 
prestigiului țării noastre pe plan interna
țional.

în înfăptuirea politicii de cadre a parti
dului trebuie arătat insă că mai există 
o serie de neajunsuri. S-a acționat insu
ficient pentru promovarea unui număr mai 
mare de cadre corespunzătoare provenite 
din rîndul muncitorilor, îndeosebi în a- 
paratul de stat, al organizațiilor de masă 
și obștești, în domeniul propagandei. De 
asemenea, unele organe de partid s-au 
preocupat în mică măsură pentru promo
varea în aparatul lor a unui număr mai 
mare de cadre tinere.

în activitatea unor comitete județene, 
municipale și orășenești de partid, con
duceri de ministere și instituții centrale se 
mențin încă unele neajunsuri în cunoaș
terea temeinică a cadrelor. Ca urmare, in 
anul 1975, numai după un an de la ale
geri, au fost eliberați din funcții unii se
cretari de comitete de partid municipale, 
orășenești, din întreprinderi și comune. 
De asemenea, în același an au fost respinse 
ca necorespunzătoare o serie de propuneri 
de cadre — oameni cu o insuficientă pre
gătire politico-ideologică și profesională, cu 
carențe în comportamentul lor etic și civic 
— înaintate de unele ministere.

Comitetele județene de partid, ministerele 
și alte instituții centrale au acționat insu
ficient pentru promovarea unui număr mai 
mare de femei în diferite funcții de răspun
dere în aparatul de partid și de stat.

II. — Cu privire la perfecționarea pregăti
rii politice și profesionale a cadrelor, or
ganele și organizațiile de partid, ministere
le, consiliile și comitetele oamenilor muncii 
au acordat o mai mare atenție lărgirii ori
zontului de cunoștințe ideologice și teoreti
ce, însușirii temeinice a liniei politice a 
partidului. Activitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid pentru stu
dierea și însușirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al P.C.R., a Programului partidu
lui, pentru traducerea în viață a Codului 
principiilor și normelor vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste 
exercită o înriurire pozitivă asupra educării 
comuniste a cadrelor din toate domeniile de 
activitate.

Dezbaterile premergătoare Congresului 
educației politice și culturii socialiste, desfă
șurate în organizațiile de partid, de masă 
și obștești, cu toți oamenii muncii, au con
tribuit la ridicarea conștiinței socialiste a 
cadrelor, la dezvoltarea răspunderii lor, a 
combativității și spiritului revoluționar.

In perioada 1971—1975 au fost cuprinse la 
cursurile de perfecționare organizate la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" și școlile in- 
terjudețene de partid peste 31 000 cadre de 
partid, ale organizațiilor de masă, din eco
nomie și administrația de stat, care și-au 
însușit metode moderne de dirijare a vieții 
economice și sociale.

Trebuie să menționăm însă că în procesul 
de pregătire și instruire a cadrelor s-au ma
nifestat și o serie de neajunsuri, îndeosebi în 

ce privește cuprinderea cadrelor de condu
cere în cursuri de perfecționare.

Unele organe județene de partid, organi
zații de partid din ministere și instituții 
centrale nu manifestă totdeauna un spi
rit dezvoltat de intransigență față de modul 
în' care muncesc și se comportă o serie de 
cadre. în anul trecut, pentru neîndeplini- 
rea în mod corespunzător a sarcinilor, sâ- 
virșirea unor abateri de la disciplina de 
partid și de la morala comunistă, o serie 
de cadre au fost eliberate din funcțiile pe 
care le dețineau.

III. — Acționînd pentru traducerea în 
viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iulie 
1975, comitetele județene de partid, ministe
rele și celelalte instituții centrale și-au spo
rit preocuparea pentru constituirea și folo
sirea rezervei de cadre. Pentru funcțiile din 
nomenclatura și evidența comitetelor jude
țene, municipale și orășenești de partid re
zerva cuprinde aproape 200 000 de cadre, iar 
pentru principalele funcții de conducere din 
ministere și mari unități economice, peste 
5 000 de cadre — oameni cu o înaltă pregă
tire politică și profesională, cu o ținută mo
rală corespunzătoare. Se poate menționa că 
în ultimul timp organele de partid antre
nează mai sistematic rezerva de cadre în 
activitatea de control, la studierea proble
melor ce se ridică, o informează cu regu
laritate despre principalele lor preocupări, 
despre măsurile întreprinse de partid.

Trebuie arătat însă că unele organe de 
partid și de stat nu au o evidență clară a 
rezervei lor de cadre ; în rezerva de cadre 
sint cuprinse puține femei și un număr mic 
de cadre tinere, iar pentru funcțiile din do
meniul muncii de propagandă și din econo
mie, numărul celor proveniți din rîndul 
muncitorilor este sub posibilități, ceea ce 
face ca uneori rezerva de cadre să nu poată 
fi folosită eficient.

Neajunsurile existente în munca de selec
ționare, promovare și educare a cadrelor se 
datoresc și insuficientului control exercitat 
de aparatul C.C. al P.C.R., de comitetele 
județene de partid, conducerile organizați
ilor de masă, ministerelor și celorlalte insti
tuții centrale.

In scopul înfăptuirii în condiții tot maî 
bune a sarcinilor în domeniul politicii de 
cadre,

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL P.C.R. ADOPTA URMĂTOARELE 

MASURI :
1. — întreaga activitate a organelor și or

ganizațiilor de partid, a organelor de stat, 
organizațiilor de masă și obștești în înfăp
tuirea politicii de cadre se va desfășura în 
continuare pe baza orientărilor date de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.

2. — Tinînd seama de caracterul revolu
ționar al partidului nostru, de rolul clasei 
muncitoare — clasă conducătoare în socie
tatea noastră — trebuie să se ia măsuri ho- 
tărîte pentru a se reflecta și în felul cum ea 
parțicipă la conducerea diferitelor sectoare 
de activitate. In acest scop, comitetele jude
țene, municipale și orășenești de partid vor 

asigura promovarea unui număr mai mare 
de cadre în organele și aparatul de partid 
provenite din rîndul muncitorilor, cu o te
meinică pregătire politică și profesională, 
elemente capabile să imprime cu fermitate 
spiritul novator și dinamic în întreaga acti
vitate. în domeniul propagandei de partid, 
în aparatul consiliilor de control muncito
resc al activității economice și sociale, în 
cultură și presă vor fi promovați cu priori
tate absolvenți ai Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" proveniți din rîndul muncitorilor.

3. — Comitetele județene de partid vor 
sprijini organizațiile de masă și obștești 
să-și îmbunătățească întreaga activitate în 
domeniul selecționării, promovării și edu
cării cadrelor, asigurînd în toate funcțiile 
oameni bine pregătiți, capabili să îndepli
nească întocmai sarcinile ce le revin ;

— Comitetele județene de partid, organi
zațiile de masă și obștești vor promova un 
număr cît mai mare de femei în funcții de 
răspundere. în semestrul II al acestui an, 
organele de partid și conducerile organizați
ilor de masă vor analiza temeinic modul în 
care se aplică prevederile Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie 1973 privind creș
terea rolului femeii în activitatea economi- 
că, politică și socială a țării și vor stabili 
măsurile ce se impun ;

— Consiliul Național al Femeilor se va 
ocupa permanent de cunoașterea și pregă
tirea unui număr mai mare de femei, iar 
pe cele mai bune le va recomanda spre a fi 
promovate în aparatul de partid și de stat, 
al organizațiilor de masă și obștești ;

— Comitetele județene de partid vor lua 
măsuri pentru promovarea în aparatul de 
partid a tinerilor din rîrfdul activiștilor 
U.T.C. care au acumulat experiența nece
sară și au o pregătire corespunzătoare. Tot
odată, se va acorda o mai mare atenție se
lecționării activiștilor U.T.C., încit aceștia 
să poată constitui o rezervă a activului de 
partid.

4. — Consiliul de Miniștri, ministerele și 
instituțiile centrale vor acorda o atenție 
deosebită aplicării criteriilor stabilite de 
partid în ce privește selecționarea, promo
varea și educarea cadrelor, pentru ca în 
toate funcțiile din aparatul de stat să fie 
cei mai pregătiți oameni din punct de ve
dere politic și profesional, profund devotați 
partidului și cu o comportare morală exem
plară. In mod prioritar să fie promovate și 
în aceste sectoare cadre provenite din rîn
durile clasei muncitoare, pentru a menține 
spiritul revoluționar, novator, pentru a lup
ta cu fermitate împotriva birocratismului, a 
spiritului mic burghez, care se mai face 
simțit în aparatul de stat. O atenție sporită 
se va acorda aplicării cu strictețe a crite
riilor de selecționare, pregătire și promo
vare a cadrelor care sînt propuse să lucreze 
sau să meargă la studii, respectiv la spe
cializare, în exterior. De asemenea, orga
nele de partid, ministerele și celelalte or
gane centrale vor lua măsuri pentru folo
sirea mai eficientă a cadrelor care au ur
mat cursuri de specializare în străinătate.

5. — Comitetele județene de partid. Con
siliul de Miniștri, ministerele, conducerile 
organizațiilor de masă vor acționa pentru 
repartizarea cadrelor In așa fel încît să fie 

bine cuprinse toate sectoarele de activitate, 
să se asigure. în toate domeniile forțele ne
cesare — cadre temeinic pregătite atît pro
fesional, cît și politico-ideologic, activiști 
fermi, intransigenți față de lipsuri, hotărîți 
să înfăptuiască neabătut politica partidului, 
hotărîrile Congresului al XI-lea.

6. — Organele și organizațiile de partid. 
Consiliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist vor 
acționa, în continuare, pentru ridicarea ni
velului politic și ideologic al cadrelor, pen
tru educarea lor comunistă, în spiritul Pro
gramului ideologic al partidului, în vederea 
creșterii fermității și combativității revolu
ționare,^ inițiativei și răspunderii în muncă, 
respectării normelor muncii și vieții comu
niștilor. ale eticii și echității socialiste ; se 
vor lua măsuri ferme și operative împo
triva celor care încalcă disciplina de partid 
și legile țării.

— Secțiile C.C. al P.C.R., comitetele jude
țene de partid trebuie să acorde o atenție 
mai mare selecționării candidaților propuși 
să urmeze cursurile Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", ale celorlalte școli de partid, 
repartizării și folosirii judicioase a absol
venților în activitatea de partid, a organi
zațiilor de masă și în economie. în raport 
cu pregătirea și experiența dobîndite tn 
școală și în muncă ;

— Secțiile : organizatorică, cadre, propa
gandă și presă ale C.C. al P.C.R., Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare vor elabora, 
pînă la 20 iulie 1976, un program de per
spectivă privind pregătirea secretarilor co
mitetelor de partid și primarilor de la co
mune, astfel încît pînă Ia sfîrșitul cincina
lului toate aceste cadre să absolve o școală 
de partid cu durata de cel puțin șase luni.

7. — Comitetele județene de partid, mu
nicipale, orășenești și comunale, conducerile 
organizațiilor de masă, ale ministerelor și 
instituțiilor centrale vor completa, pînă la 
30 septembrie 1976. fondul lor de rezervă cu 
cadre care au perspective de promovare, 
acordîndu-se o atenție sporită femeilor și 
tineretului. Rezerva de cadre să fie atrasă, 
cu regularitate, în activitățile de partid și 
obștești și completată permanent pe baza 
cunoașterii cadrelor din activitatea practică. 
Birourile comitetelor județene, municipale 
și orășenești de partid, organele colective 
de conducere ale organizațiilor de masă și 
obștești, ale ministerelor și celorlalte insti
tuții centrale vor aproba nominal rezerva 
de cadre.

★
Plenara C.C. al P.C.R., însușindu-și pe de

plin indicațiile cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, își exprimă profunda 
convingere că organele și organizațiile de 
partid, de stat și obștești vor milita cu toa
tă hotărîrea pentru înfăptuirea consecventă 
a orientărilor stabilite de Congresul al XI- 
lea și a măsurilor stabilite în această ple
nară privind politica de cadre, spre a se 
asigura îndeplinirea cu succes a Programu
lui partidului de înfăptuire a societății so
cialiste multilateral dezvoltata și înaintare 
a României spre comunism.
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Viguroasa rădăcină a romanității
(Urmare din pag. I)

numeroasă ; au staționat astfel tn 
Dacia două legiuni. 20 alae (for
mații de cavalerie), 48 de cohortes 
(trupe pedestre) ți 18—17 formații 
auxiliare, așa-zisele trupe neregulate 
(numeri, pedites singularea si vexilla- 
tiones). Aceste trupe, cu un efectiv 
general de peste 70 000 de oameni, 
au impînzit practic întreg teritoriul 
Daciei romane. Militarii au construit 
poduri, drumuri ș.a., deci principa
lele antene ale pătrunderii romani
zării. La oraș sau la țară, ei aveau 
relații zilnice cu autohtonii, ca să nu 
mai vorbim de cei care după termi
narea serviciului militar (veteranii) 
se stabileau în Dacia. Nu trebuie 
apoi ignorat faptul că cel puțin 10-11 
alae și cohortes s-au recrutat din 
rîndul dacilor pentru trupele din 
alte provincii. După 25 de ani de 
serviciu militar, dacii se romani
zau complet și, odată reîntorși in 
patrie, constituiau și ei factori de 
romanizare.

într-o serie de lucrări de peste 
hotare, se vehiculează ideea că co
lonizarea Daciei s-ar fi realizat mai 
ales cu elemente „străine**, adică 
nelatine. Or, numeroase mărturii — 
precum inscripțiile în piatră, tăbli
țele cerate, diplomele militare și 
alte documente care s-au păstrat din 
acel timp — dovedesc, dimpotrivă, 
preponderența puternică, în rindurilo 
coloniștilor și militarilor, a elemen
telor provenite din regiuni de mult 
romanizate. De pildă, în Munții Apu
seni au fost colonizate triburi de illiri 
ca Pirustae, Baridustae și Sardeates, 
iar In cimpia rbmănățeană — triburi 
de Dardanl. Toate aceste neamuri dal- 
mate, de aproape 300 de ani supuse 
Romei, vorbeau limba latină. Tot
odată, cercetarea documentelor epi- 
grafice a indicat cu claritate pre
zența în Dacia a numeroase familii 
de origină italică : Domitii, Cominii, 
Varenii, Servii etc. De altfel, prepon
derența elementelor romanizate In 
ansamblul coloniștilor și militarilor 
s-a putut determina statistic, pe baza 
acelorași texte epigrafice. Din cele 
aproximativ 2 600 nume păstrate de 
inscripțiile Daciei romane, 74 la sută 
sînt romane sau de proveniență la
tină. Această precumpănitoare supe
rioritate numerică a coloniștilor vor
bind limba latină — alături, desigur, 
de folosirea acestei limbi in adminis
trație șl armată — a constituit un 
factor Important tn procesul romani
zării Daciei.

Focare puternice de iradiere a ro
manității au constituit orașele Daciei 
romane. In nici o provincie romană 
nu intîlnim atitea orașe întemeiate pe 
structură latină ca tn Dacia. Au fost 
opt cu rangul cel mai înalt — de 
colonia, și trei cu rangul de munici
pium. Cinci dintre ele beneficiau de 
„dus Italicum". adică de un statut 
identic cu al orașelor din Italia. Știut 
fiind că pină la Caracalla (212—217) 
asemenea titluri urbane se acordau 
numai orașelor cu un mare număr 
de cetățbni romani, tn care viața, sub 
toate formele ei, avea un pronunțat 
caracter roman, situația amintită, re
flectă grăitor progresele romanizării 
la nordul Dunării.

Alături de orașe este atestat un în
semnat număr de alte așezări ro
mane : castre, castella, stațiuni va
male, băi. viei (sate), pagi (tirguri), 
villae rusticae (ferme) etc. Cunoaștem 
15 asemenea localități tn Banat, 10 în 
Oltenia, 37 în Transilvania, șapte In 
Muntenia. 56 tn Dobrogea (fără cetă
țile grecești), doua in Moldova. Tre
buie să adăugăm la acestea sutele de 
așezări din această epocă identificate 
pe cale arheologică (pînă acum s-au 
cartat peste 500 de puncte arheolo
gice cu urme de așezări romane). '

Săpăturile arheologice, mai ales din 
ultimele trei decenii, îi arată in nu
meroase locuri pe autohtoni convie
țuind eu romanii, romanizindu-se 
treptat. Semnificative sînt astfel re
zultatele săpăturilor din castrele de 
la Angustia (Brețcu), Micia (Vețel), 
Ad Mediam (Mehadia) etc., unde s-au 
descoperit vase și ceramică dacică, 
alături de obiecte romane. în mul
te din necropolele dacice, din celelal
te puncte — peste 100 — în care s-au 
găsit urme de cultură materială da
cică din secolele II-rIII e.n., o bună 
parte a ceramicii poartă o netă am
prentă romană. Desigur, adoptarea 
culturii materiale romane nu înseam
nă implicit romanizare ; aceasta pune 
însă cu pregnanță în relief faptul că 
autohtonii n-au trăit izolat, cum pre
tind unii autori străini, ci tn perma
nent contact eu coloniștii — ceea ce 
avea să fie decisiv pentru viito
rul lor.

Din aceste numeroase așezări ne-a 
rămas și un mare număr de inscripții 
— peste 3 000, intensa lor majoritate 
In limba latină. Numai 230 dintre 
acestea provin din așezările rurale 
ale provinciei, ceea ce nu înseamnă 
însă că în aceste zone procesul de 
romanizare nu ar fi avut loc. Nu se 
poate ignora că tn acea vreme știin
ța de carte era foarte limitată în lu
mea rurală. Avem zeci de așezări 
care nu ne-au dat nici un text epi- 
grafic, dar de la care s-au păstrat 
puternice urme de zidărie, ceramică, 
sculpturi în piatră, monede ș.a., toate 
de proveniență romană. Să ne mai 
întrebăm în ce limbă se înțelegeau 
toți cei ce trăiau numai în forme de 
viață romane 1

Cercetările arheologice și epigra
fice aduc nenumărate probe ale în
floririi așezărilor din Dacia. Mari 
amfiteatre — cel de Ia Sarmizegetusa 
putea cuprinde 12 000 de spectatori — 
apeducte și terme de proporții con
siderabile, un dens păienjeniș de 
drumuri și poduri atestă cu putere 
gindul statorniciei de care erau ani
mați constructorii lor. Pulsa aci o in
tensă activitate economică ; se dez
voltau agricultura și creșterea vite
lor — o bună parte din termenii 
românești legați de aceste îndeletni
ciri sint de origine latină — se ex
ploatau intens minele, in special cele 
de aur din Transilvania, salinele, 
carierele de piatră și marmură, cu
noșteau un mare avînt meșteșugurile, 
comerțul. în lumina acestor realități, 
care subliniază ce strinse legături, 
cite fire li uneau pe coloniști de 
noua lor patrie, de pămlntul Daciei, 
se poate înțelege și mai clar cit de 
lipsită de fundament științific est»

Imaginea pe care unii istorici străini 
încearcă să o acrediteze asupra co
loniștilor romani din Dacia — parcă 
mereu cu „bagajele pregătite", gata 
să plece la primul semnal de pri
mejdie.

Ca „argument" ventilat tn unele 
din aceste scrieri este și caracterul, 
așa-zis „limitat în timp" al stăplnirii 
romane asupra Daciei — de circa 165 
de ani. Se uită insă că numeroși is
torici apreciază că în anumite te
ritorii — precum Hișpania. Gallia — 
romanizarea s-a putut realiza chiar 
într-o perioadă de timp mai scurtă. 
De altfel, in cazul Daciei nu este 
vorba de 165 de ani, întrucît procesul 
romanizării n-a început odată cu în
cheierea războaielor dacice, ci cu cel 
puțin un veac și jumătate înainte. 
Influența romană la stingă Dunării 
se face simțită încă de la sfîrșitul 
secolului al II-lea î.e.n. cind au pă
truns în Dacia cele dintîi monede 
romane republicane de argint. Odată 
cu sosirea și instalarea romanilor la 
Dunărea de Jos. cu cucerirea Dobro- 
gei și a Panoniei, legăturile econo
mice și comerciale se intensifică, o 
mărturie în acest sens fiind faptul că 
pe teritoriul Daciei s-au descoperit 
nu mai puțin de 228 tezaure romane 
și sute de monede romane izolate și 
imitații ale acestora, corespunzlnd 
perioadei cuprinse intre anii 150 î.e.n. 
fi 100 e.n.

Procesul romanizării a continuat 
iniens și după retragerea aureliană 
din anul 271, care a antrenat numai 
administrația și armata. Cercetarea 
istorică a stabilit astfel că pină in 
secolul al V-lea stăpinirea romană a 
continuat să se exercite la nord de 
Dunăre, pe o zonă care, deși 
fluctuantă, era destul de adincă. Des
coperirile arheologice și epigrafice 
vin să confirme notațiile istoricului 
antic Procopius din Caesarea care 
arăta că romanii au păstrat la nor
dul Dunării însemnate capete de pod. 
Astăzi sînt atestate cel puțin 14 ce
tăți romane ocupate de garnizoanele 
imperiului — de la Baziaș pină la 
Galați — cu ajutorul cărora romanii 
au mai controlat încă peste 170 de 
ani o zonă importantă din teritoriile 
Banatului, Olteniei, Munteniei și 
Moldovei sudice. în lumina acestor 
cercetări putem afirma că segmentul 
de timp in care se desfășoară pro
cesul de romanizare se întinde pe o 
durată nu de 165 de ani, ei de circa 
patru veacuri.

Atunci cind, la finele secolului »1 
VI-lea e.n.. slavii își fac apariția tn 
aceste regiuni, sinteza daco-romană 
era încheiată, fiind astfel creată 
structura etnică de bază a unui nou 
popor — poporul român.

Posesoare a unei culturi materiale 
și spirituale superioare, populația 
daco-romană și apoi urmașul ei di
rect, poporul român, au putut să re
ziste și să se dezvolte de-a lungul 
întregii perioade a migrațiilor, să 
absoarbă și să asimileze pe migra
tori, ce constituiau, de regulă, niște 
,.pînze“ mai subțiri de populație, 
izbutind printr-o luptă, dirză și 
necurmată să-și păstreze ființa, 
să-și asigure continuitatea In vatra 
în care s-au plămădit.

Liceul „Andrei Mureșanu" din Bistrița. Aspect din loboratorul fonic
Foto I E. Dichiseai»

„Curățenia - temeiul sănătății 
și oglinda simțirii66

Atingerea unui nivel cît mai ridicat 
de sănătate — condiție esențială a 
bunei stări, a fericirii omului — se 
realizează prtn îndeplinirea mai mul
tor cerințe, una din cele mai impor
tante fiind ameliorarea factorilor 
igienici din mediul înconjurător. Este 
fapt dovedit că atît starea de sănă
tate. cit și cea de boală constituie un 
rezultat final al acțiunii unui com
plex de factori din mediul înconju
rător, cum sînt cei biologici (mi
crobi) . fizici și chimici. De gradul de 
puritate sau, invers, de impurifica- 
re a acestui mediu extern (a solului, 
aerului și apei), impurificare cu di
ferite acțiuni nocive asupra organis
mului uman, depinde sănătatea popu
lației din localitatea respectivă. Or. in 
final, sănătatea constituie un rezultat, 
o sinteză a participării întregii popu
lații la aplicarea măsurilor de salu
britate și igienizare a localității, 
precum și a altor măsuri de preve
nire a bolilor. în acest context, cu
rățenia unei localități, modul cum se 
aplică și se respectă măsurile de igie
nă și de salubritate constituie o ade
vărată carte de vizită, de recoman
dare a fiecărui oraș, a fiecărei co
mune.

Cu toții cunoaștem numeroasele 
acțiuni care s-au întreprins, de ani 
de zile, pentru creșterea frumuseții 
orașelor și-satelor noastre, atît cu po
doabe arhitectonice, cit și florale și 
care au ajuns să constituie o pro
blemă de prestigiu a fiecărei loca
lități.

Toăte aceste acțiuni trebuie spri
jinite de fiecare persoană, de fiecare 
familie. O curte sau un teren 
curat, pe care se întreține o pa

jiște îngrijită, cu gazon și straturi 
de flori, reprezintă nu numai o in- 
cintare estetică, dar asigură și un 
mediu asanat, favorabil sănătății. 
Aici nu se vor mai arunca gunoaie 
și nu vor mai apărea nici muște, nici 
țințari sau alți dăunători.

Invers, o curte cu teren gen „bă
tătură** cu gropi umplute cu no
roi, cu rămășițe de gunoi, cu cutii 
de conserve pline cu apă, constituie

Prof. dr. docent
Marin VOICULESCU,

membru în Consiliul Sanitar Superior

nu numai un „peisaj" detestabil, dar 
și cuibul favorabil înmulțirii lar
velor de muște și de țințari. Aceetea 
devin focare ale infecțiilor micro- 
biene și ale înmulțirii purtătorilor 
de microbi.

Fiecare teren asanat, semănat eu 
iarbă și menținut curat, constituie o 
contribuție la puritatea mediului în 
care trăim și, implicit, la ocrotirea 
sănătății tuturor. Exemple pot fi 
date din numeroase cartiere ale o- 
rașelor noastre, dotate cu grădini și 
parcuri. Este un adevăr recunoscut 
că frumusețea unui oraș se datorește 
nu numai clădirilor, dar și numeroa
selor parcuri și grădini. Toate aces
tea sint locuri de recreație psihică, 
dar și factori de asanare a mediului 
înconjurător.

Aceste aspecte încintătoare pot fi 
însă perturbate de prezența unor a- 
nimale lăsate libere, ciini ori pisici, 
care, scăpate din curți ori case, vaga

bonded pe stradă, constituie un peri
col pentru sănătatea celor din jur. 
Dragostea de animale trebuie înțelea
să printr-o Îngrijire controlată, prin 
asigurarea curățeniei acestora, nu 
prin impurificarea străzilor și gră
dinilor cu animalele lăsate nesu
pravegheate. Și în nici un caz nu 
trebuie Înțeleasă, așa cum o înțeleg 
unii, care își transformă apartamen
tele în menajerii, periclitîndu-și pro
pria sănătate, sănătatea și liniștea 
vecinilor.

Ordine* șl curățenia In fiecare gos
podărie oglindesc gradul de cultură, 
de civilizație al familiei respective, 
în acest context trebuie să concepem 
și curățenia străzilor, care trebuie să 
fie nu numai „stropite", ci spălate 
temeinic de praf și noroi, eu furtunul, 
sub presiune.

Constituie o problemă nu numai 
de igienă, dar și de prestigiu al 
populației fiecărui oraș, ca să nu se 
găsea.'ică pe străzi nici o bucată de 
htrtie aruncată, nici resturi mena
jere ori alimentare. în acest sens, 
trebuie dusă o muncă susținută 
de lămurire cu toți cei care comit 
acte de agresiune contra igienei și să
nătății tuturor, amintindu-li-se înțe
lepciunea proverbului românesc : „Cu
rățenia este temeiul sănătății și oglin
da simțirii". Prin participarea fie
cărui cetățean la acțiunea de păs
trare a curățeniei localităților se va 
ajunge la o opinie de masă, prin care 
se va recunoaște că sănătatea nu 
trebuie căutată în farmacii, ci se a- 
sigură prin măsuri preventive de 
igienă și întreținere curată a mediu
lui în care trăim, muncim și ne re
creăm.

„Mere roșii“
Filmele portret sint 

rare. Fac parte din- 
tr-un gen care cere 
multă finețe, rigoare 
analitică. „Așteptarea", 
„Zile fierbinți", acum 
„Mere roșii" aduc în 
prim-plan portretele 
expresive ale unor 
eroi din zilele noastre, 
fiecare aparținind altei 
generații de comuniști, 
dar caracterizate prin 
aceleași nobile trăsă
turi morale. După bă- 
trinul ceferist, memo
rabil tălmăcit de Ște
fan Ciubotărașu, per
sonajul „Zilelor fier
binți" reprezintă gene
rația de mijloc, în 
plină forță și elan 
constructiv.

Ștafeta spirituală e 
preluată. în „Mere ro
șii", de tînărul de pro
fesie medic, de vocație 
om. Un om ce-șl 
transformă profesia în 
?rofesiune de credință, 

n pasiune și abnega
ție. Strălucit eșantion 
a ceea ce societatea 
noastră creează, mai 
bun în plan etic. Cu 
tot caracterul exem
plar al personajului, 
portretul scris de Ion 
Băieșu și realizat de 
Alexandru Tatos, se 
bucură — și datorită 
Interpretării strălucite 
a lui Mircea Diaconu 
— de o simplitate și 
o autenticitate cuceri
toare. Un eroism ce 
apare firesc, ca stare 
de spirit permanentă 
a acestui tînăr, pentru 
care a te dărui celor 
ce au nevoie de tine 
est» egal cu a respira, 
a crea, a trăi. Perso
najul țlșnește în ca
dru : furtunos, grăbit, 
distrat, gonind spre 
spital pe o bicicletă 
veche, Iritînd spiritele 
înguste ce contabili
zează secundele de în- 
tirziere omițlnd nopți- 
le-veghe, nopțile- 
luptă cu boala și moar
tea pe care tînărul 
chirurg le petrece la 
eăpătîiul paclențllor.

Prima ciocnire a tl- 
nărului cu șeful rigid, 
birocrat, pare mai mult 
temperamentală, pină

în momentul cind bis
turiul scenaristului 
descoperă răni mai 
grave, provenite din 
orgolii rănite, com
plexe ce transformă 
resentimentele în răz
bunări primejdioase. 
Dintr-un conflict apa
rent mărunt, „de pro
ducție". neînțelegerea 
chirurgului cu su
periorul său adminis
trativ devine un „caz 
clinic". în ciuda sim
plificării schemei con- 
flictuale (un „negativ" 
monoton negru din cap 
pină tn picioare), fil
mul te cucerește prin 
adevărul celorlalte

personaje și mai ale» 
prin pasiunea conta
gioasă a tînărului me
dic — deloc „etalată", 
moralizatoare, ci trăită 
cu un aer degajat și 
simpatic, atît de pro
priu lui Mircea Diaco
nu. Numai simplitate 
și prospețime — acest 
admirabil actor înves
tește cu farmec perso
nal farmecul conferit 
de scenariu acestui 
„pozitiv" de excepție 
(in «ensul rarității lui 
pe ecranele noastre), 
dar din ce în ce mai 
răspîndit, mai comun, 
printre tinerii societă
ții de azi. Hazul re
proșurilor grave, pe 
care eroul le aruncă 
în față, pe puncte, 
medicului-șef. ni-1 a- 
mintesc pe Băieșu din 
cele mai bune comedii 
ale sale, ni-1 recoman
dă, din nou, pe Dia
conu, ca excelent in
terpret comic.

Totodată, ne este 
adus in față un regi
zor de film, Alexan
dru Tatos. a cărei „o- 
pera prima" (ca și ceâ 
a colegului său, Mircea 
Danieluc) înseamnă 
ochi cinematografic ce

descoperă în realitatea 
aparent cea mai bana
lă, mai prozaică, far
mecul și spectaculozi
tatea vieții însăși : de
taliul acela semnifica
tiv prin autenticitate, 
purtător de frumusețe 
plastică numai în mă
sura în care e purtător 
de frumusețe mora
lă. într-o rimă per
fectă s-a aflat regizo
rul cu colaboratorul 
său. autorul imaginii. 
Florin Mihăilescu. Poet 
sensibil, delicat, . dar 
prezent cu har șl per
sonalitate pretutindeni, 
în exterioarele filma
te pe străzile pitores
cului orășel (cu casele 
lui vesele, cu multe 
grădini, cu piața multi
coloră) sau in interioa
rele realizate Intr-un 
spital vechi, pe cale 
de modernizare a uti
lajelor, dar mai ales 
a oamenilor. A acelei 
echipe Însuflețite de 
medici ce se alătură 
chirurgului curajos, 
izolindu-1 (cam osten
tativ) pe șeful biro
crat. caz disperat, 
incurabil.

Actori cu experiența 
lui Ernest Maftei sau 
tineri ca Florin Zam- 
firescu, Carmen Galin, 
alături de neprofesio- 
niști ca Angela Stoe- 
nescu, Ton Co,iar, au 
găsit tonul dramatic 
simplu, firesc, al între
gului film. Importantă 
— prin tensiunea crea
tă în momentele de 
încordată trecere, de 
veghe a celor operați 
sau, dimpotrivă, prin 
zgomotele din timpul 
intervențiilor — este 
coloana sonoră semna
tă de Horea Murgu. 
Montajul, fluent, apar
ține Iolandei Mîntu- 
lescu si regretatului 
Dan Naum.

Un film bun, care se 
înscrie pe linia ambi
țiilor cinematografului 
nostru de a găsi dru
mul spre inima spec
tatorului printr-o ima
gine cît mai autentică 
și mai expresivă a 
realităților noastre.

Alice MANOIU

LOCALITĂȚI FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA PENTRU BUNĂ GOSPODĂRIRE Șl FRUMUSEȚE
în cadrul unor adunări festive care au avut loc ieri, orașelor Vatra Dornei (ju

dețul Suceava) și Cristuru Secuiesc (județul Harghita) le-au fost decernate premiile I 
și Diplomele de fruntașe pe țară în întrecerea patriotică pe anul 1975 pentru Înfrumu
sețarea și buna gospodărire a orașelor.

Locuitorii orașului Vatra Dornei au fost felicitați de tovarășul Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean.

La adunarea care a avut loc la Cristuru Secuiesc, cetățenii orașului au fost felici
tați de tovarășul Pataki Emeric, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Harghita.

într-o atmosferă do puternic entuziasm, participanții la adunări au adresat tele
grame C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se angajează să depună 
eforturi pentru ca orașele in care muncesc și trăiesc să fie cit mai bine gospodărite, 
mai frumoase.

Florile orașului-stațiune
Vatra Dornei

De multă vreme n-a 
mai fost o iarnă atît de 
âspră în acest ținut de un 
pitoresc aparte, străjuit 
de vestitele obcine bu- 
covinene, înzestrat, fără 
zgircenie, cu păduri și iz
voare minerale dătătoare 
de sănătate, ținut cu nume 
evocînd căldura și legenda: 
Vatra Dornei. Din pricina 
schimbărilor brusce de 
temperatură, a repetatelor 
înghețuri și dezghețuri, 
multe din clădirile Orașu
lui au suferit stricăciuni : 
s-au șubrezit acoperișuri, 
s-au coșcovit pereți...

— Odată cu venirea 
primăverii — ne spune 
primarul Dimitrie Hreciue 
— prima noastră 'sarcină

a fost de a repara7 toate 
clădirile, indiferent că sint 
ale statului sau personale. 
E vorba de prestigiul ora
șului și dornenii țin toar
te mult la el.

Am mers prin orașul-sta- 
țiune, am văzut și am no
tat: înălțarea de diguri con
tra inundațiilor pe riurile 
Dorna și Bistrița: construi
rea unei maternități cu 100 
locuri și a unui cămin pen
tru tinerii muncitori nefa- 
miliști; amenajarea unui 
parc în punctul Runc și a 
unei frumoase, zone de 
agrement in Lunca Dome
lor, prevăzută cu terenuri 
sportive, ștrand, plajă, so
larii, club, o sală a spor
turilor. o cabană, puncte 
speciale pentru pescuit

sportiv (și are ‘ Dorna 
pește!); construirea și re
pararea de poduri și po
dețe, de străzi și trotuare; 
construirea unei băi pu
blice și a unor fintîni cu 
apă de cleștar și frumos 
ornamentate, în stil buco
vinean. pe traseele turis
tice din jurul orașului; 
amenajarea unui muzeu de 
științele : naturii, cu trei 
secții: floră și faună dor- 
neană, cinegetică suce
veana, artă plastică con
temporană; amenajarea a 
două sere de flori, Vatra 
Dornei devenind o veri
tabilă grădină.

— Avem nădejdea că 
vom realiza tot ce ne-am 
propus și pentru '76. deși 
cineva ne-a spus că avem

ambiții cam mari. Avem 
ambiții mari, dar avem și 
nevoie de multe dotări, pe 
care ni le putem asigura și 
singuri.

Iată cîteva din „ambi
țiile" dornenilor pentru 
i976: 12 km de noi diguri 
pe Dorna și Bistrița; o 
creșă ; un cămin pentru ne- 
familiști; un nou stadion 
pentru sportul de masă; 
locuri de joacă pentru co
pii ; reparări de străzi, 
trotuare, poduri și pode
țe ; o ciupercărie ; o seră 
de flori...

— încă o seră? Abia ați 
construit două, anul trecut.

— Da. dar ați uitat că în 
acest cincinal atit orașul, 
cit și stațiunea- vor cu
noaște o înflorire fără pre
cedent.

într-adevăr, pînă în 1980, 
concomitent cu creșterea 
puterii economice a orașu
lui, prin extinderea ac

tualelor unități și con
struirea altora noi, sta
țiunea Vatra Dornei își 
va spori capacitatea de ca
zare și tratament de peste 
două ori. De renumitele 
sale izvoare de apă mine
rală cu efect terapeutic, de 
bazele de tratament, în
zestrate cu aparatură per
fecționată, de noile vile și 
hoteluri confortabile vor 
putea beneficia, spre a-și 
îngriji sănătatea, un nu
măr de oameni de trei ori 
mai mare decit al popu
lației actuale a orașului. 
Iată de; ce zicea primarul 
că mai' trebuie făcută și 
în acest an o seră. Și la 
anul încă una. Spor de 
flori. în pas cu continua 
Înflorire a acestui frumos 
ținut cu nume evocînd 
căldura și legenda — Va
tra Dornei.

Petre POPA

Vedere din Vatra Dornei

Cum arata hărnicia 
la Cristuru Secuiesc

Iată cum arată eiteva 
capitole din „calendarul 
muncii patriotice" pe anul 
trecut : 1—15 mai — cu
rățenie generală In tot o- 
rașul și amenajarea curți
lor șl zonelor verzi ; iu
nie — participare în masă 
la săparea fundațiilor noi
lor blocuri de locuințe, 
crețe și grădinițe : sep
tembrie — se termină mo
dernizarea străzilor 1 Mai, 
Florilor, Plopilor, Grădini
lor și a celor din satul Fi- 
lia'și ; 15 septembrie — se 
Inaugurează sala de gim
nastică și laboratorul de la

școala generală nr. 1 ; de
cembrie — căminul de zi 
din satul Filiași Iși pri
mește primii oaspeți : 15
decembrie — se încheie 
lucrările de construcție
a trotuarelor si străzilor
Bicaz, Gți. Doja, Plopi
lor. Livezi. Kosuth, Flo
rilor, Grădinilor și Har
ghitei. Adăugați la toa
te acestea cîteva terenuri 
de joacă pentru copii, un 
ștrand, spații și zone verzi. 
Dar realizarea cea mai de 
seamă, de care locuitorii 
orașului sînt într-adevăr

mindri, este canalizarea o- 
rașului.

— Pentru început, cana
lizarea măsoară 5 km — 
ne spune primarul orașu
lui, Andrăs Gheorghe. După 
deviz, metrul liniar de 
conductă pentru canalizare 
ne-ar fi costat 60 de lei, 
ceea ce era cam mult pen
tru posibilitățile noastre. 
De renunțat însă nu pu
team renunța. Ne-am sfă
tuit cu cetățenii, am chib
zuit împreună și am gă
sit soluția : să cumpărăm 
ciment, să facem tuburile 
pentru conducte la secția

de gospodărie comunală, 
iar restul lucrărilor — să
pătură și montaj propriu- 
zis — să le facă fiecare 
cetățean în dreptul casei 
sale. Așa am reușit să rea
lizăm primii 5 km de ca
nalizări la o treime din 
preț și într-un timp re
cord, de numai cîteva luni.

în „calendarul gospodă
resc" al orașului pe 1975 
am notat lunile cele mai 
fierbinți — iulie și august 
— dar nu din cauza verii. 
Au fost lunile de luptă 
dramatică cu apele. Săp- 
tămini de-a rinduî. zile 
și nopți fără odihnă, oa
menii au luptat cu na
tura dezlănțuită. Și au în
vins. Podul peste Tîrnava 
Mare a fost refăcut tn trei 
zile. Tot în timp scurt a 
fost reparată linia ferată 
Sighișoara — Odorheiu Se

cuiesc, pe o porțiune de 
cițiva kilometri. Au urmat 
alte zile și alte nopți de 
efort. Treptat, cele 600 de 
gospodării afectate de 
inundații au fost refăcute, 
s-au construit 18 poduri șl 
podețe, s-au înălțat 7 km 
de dig, iar malurile Tîrna- 
vei Mari au fost taluzate 
pe o mare suprafață. Toată 
vara, Cristuru Secuiesc a- 
răta ca o mare uscătorie t 
mii de tone de materie 
primă pentru filatură și 
topitoria de tn au fost 
spălate și uscate tn curțile 
oamenilor, pe străzi, în 
parcuri. S-au recuperat 
astfel valori de milioane 
de lei. Si au fost adăugate 
noi valori, concretizate în 
aspectul îngrijit. curat, 
frumos al orașului-
Florin CIOBANESCU 
I. D. KISS

[faptul
DIVERS
Prima dată 
la Brăila

De-a lungul existenței salt 
multiseculare, portul Brăilei a 
primit nave sub zeci și zeci de 
pavilioane ale lumii. La rîndu-i, 
tricolorul românesc a pornit din 
Brăila, la bordul navelor. In vo
iam spre nenumărate porturi ale 
lumii. Tot de la Brăila a pornit 
prima dată, spre apele interna
ționale, in anul 1834. vestita co
rabie cu numele „Marița". Ieri, 
căpitanul portului Brăila. Nico
lae Țuțuianu, ne-a semnalat un 
fapt la zi : pentru prima dată tn 
istoria portului, a acostat la 
Brăila «n vas din îndepărtatul 
Singapore. Se numește „Neptun 
Amber" ți a venit incircat cu 
cauciuc natural.

• AGENDA VRtNCBANA. Me
dalionul literar „55 de trepte spre 
comunism in zbor", expunerea „Mi- 
Ittanți de seamă ai mișcării mun
citorești din țara noastră", precum 
și dezbaterea cu tema „Rolul mun
cii politice și cultural-educative in 
sprijinul producției" s-au situat în 
rindul manifestărilor de o largă 
audiență organizate recent la Casa 
de cultură a sindicatelor din Foc
șani. La Adjud a fost deschisă o 
expoziție filatelică a pionierilor și 
școlarilor avînd ca tematică mo
mente din istoria poporului român, 
construcția socialistă, lupta pentru 
pace, figuri de revoluționari și oa
meni de seamă ai culturii și știin
ței românești • OPERA ROMANĂ

DIN CLUJ-NAPOCA a prezentat, 
într-o viziune regizorală nouă, sem
nată de Alexandru Szinberger, cu
noscuta lucrare a lui Johann Strauss 
„Voievodul țiganilor". o „CINSTI
RE MUNCII" este tema unui amplu . 
și reușit spectacol găzduit de Casa 
de cultură a sindicatelor din Reșița 
in cinstea siderurgiștilor. prezentat 
de formațiile artistice din combi
natul siderurgic, care a ciștigat 
locul I în întrecerea socialistă pe 
ramura siderurgică în anul 1975.
• CLUBUL TEHNIC AL TINERE
TULUI DIN PITEȘTI găzduiește 
expoziția de grafică și pictură a 
tinerilor artiști argeșeni, organiza
tă in cinstea aniversării partidului.
• AGENDĂ IEȘEANĂ. în intîm-

pinarea zilei de 1 Mai, a celei 
de-a 55-a aniversări â creării P.C.R. 
și în pregătirea Congresului edu
cației politice și culturii socialiste, 
la Iași se desfășoară faza jude
țeană a Festivalului național al ar-

căra lașului" au prezentat pro
grame cultural-artistice și de di
vertisment. • Discuții despre artă 
au purtat și pictorii Mihai Cămăruț 
și Dimitrie Gavrileân cu un nume
ros public, la „Sala voievozilor" de

tiștilor amatori. La clubul de artă 
„Lupta cu inerția" de la întreprin
derea mecanică Nicolina — Iași, 
artiști plastici și poeți ieșeni, mem
bri ai cenaclului din întreprindere, 
corul Filarmonicii de stat „Moldo
va", epigramiștii cenaclului „Fla

ta Palatul culturii, în cadrul „seri
lor muzeale" organizate de Muzeul 
de artă și artiștii plastici ieșeni. • 
CINEMATOGRAFUL TINERETU
LUI din orașul Bistrița a găzduit o 
vizionare-dezbatere cu tema „Fil
mul șt problemele formării omului

nou eu o înaltă conștiință socialis
tă" — organizată de Centrala Româ- 
nia-Film din București. • EXPO
ZIȚII. Muzeul de artă din Ploiești 
prezintă publicului local o primă 
și bogată colecție (aparținind colec
ționarului Victor Adam) de sculptu
ră, pictură și grafică, cu lucrări 
semnate de Tonitza. Romul Ladea, 
Milita Petrașcu, C. Piliuță, C. Baba. 
H. Catargi 
cooperatori din Horjești. județul 
Bacău, a 
ziția „Participarea 
căuane la războiul de independență 
din 1877“, urmată de un simpozion 
pe aceeași temă, iar textiliștii de 
la Buhuși au participat, recent, la 
vernisajul expoziției intitulate

ș.a.
fost

Pentru țăranii
deschisă 

maselor
expo- 

bă-

„Lupta maselor băcăuane pentru 
eliberare socială, națională și con
struirea socialismului". • „ECOTEH- 
NICA CONTEMPORANA — ARAD 
1976" a programat la Arad un sim
pozion cu tema „Contribuția stu
diilor de organizare a producției si 
a muncii la realizarea planului de 
producție", organizat de consiliul 
județean al sindicatelor și cabi
netul teritorial de organizare. Cu 
același prilej, în sala „Alfa" a avut 
loc vernisajul unei expoziții, care 
prezintă activitatea de organizare a 
producției și a muncii desfășurată 
in unitățile economice ale județului.

Corespondenții „Sctnteii"

I Casierul
| încurcă-lume
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Bătrinul Costache N. Lăpușcă, 
în virstă de 80 de ani. din co
muna Vlădeni (Botoșani), ave» 
de primit o sumă de bani. Din- 
tr-o eroare contabilă, casierul 
Constantin Adochiței l-a acos 
insă pe bătrln debitor cu 674 
lei. Adică să plătească exact 
suma c» trebuia, de fapt, s-o 
primească. A făcut bătrinul dru
muri obositoare, a trimis reda» 
mâții peste tot. Pînă 1» urmă, 
administrația financiară a jude
țului l-a repus în drepturi. Dar 
casierului încurcă-lume pe 
„drept" i se cuvin» î

„Problema" 
biberoanelor

— Aveți tetine T
— N-avem tetine. Lipsesc.
Am repetat această întrebare 

și am primit același răspuns la 
mai multe farmacii și magazine 
din București : la „Romarta co
piilor" și la „Căruciorul" (din 
Calea Victoriei), la Centrul pen
tru desfacerea produselor sani
tare de pe bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej etc. Se pare că biberonul 
pentru sugari a devenit o „pro
blemă". Părinții care au cunoș
tințe de planificare-aprovizio- 
nare-desfacere, ca și noțiunea d» 
birocrație, se pare că sînt ceva 
mai „înțelegători" față de a- 
ceastă gravă „problemă a bibe
roanelor'*. Sugarii însă, com
plet analfabeți în materie, nu 
manifestă nici un strop de înțe
legere față de aceeași „proble
mă a biberoanelor". Dimpotrivă, 
ei se manifestă într-un mod p» 
care l-am putea numi scanda
los : țipă I

Pe muche
de...

untilIn timp ce mergea spre 
din parchetele de exploatare a 
lemnului, mecanizatorul Gheor
ghe Vinja, din cadrul sectorului 
forestier Cornetu-Vilcea, l-a luat 
cu el și pe muncitorul Dumitru 
Damian. Dar nu a găsit alt loc 
mai potrivit pentru însoțitorul 
său decit lama din fata tracto
rului. La un moment dat, in a- 
propiere de riul Lotrișor, D.D. 
s-a dezechilibrat. In clipa urmă
toare, a căzut tn albia riului, iar 
tractorul a trecut peste el, stri- 
vindu-l. Cu toate intervențiile 
medicilor de la spitalul din Bre- 
toi, accidentatul a sucombat.

„Carburant" 
cu bucluc

Nota de plată: cinci atici» 
de bere, două pahar» da vin, 

o cin
zeacă de țuică tare de Za- 

Consumator și plătitor i 
loan Pascu. Cu toată această a- 
mestecătură de „carburant" In 
cap, loan Pascu s-a urcat la vo
lanul unei autodubițe, proprie
tatea Casei de copii din Cîmpia 
Turzii, și a pornit la drum. Dar 
n-a ajuns prea departe. A lovit 
doi bicicliști. Văzînd că nu i-a 
rănit prea tare, i-a lăsat pe mar
ginea drumului, să se ajute unul 
pe altul, și a fugit de la locul 
accidentului. în dosarul trimis 
spre judecare, Pascu este învi
nuit de conducere auto fără per
mis, conducere tn stare avansată 
de ebrietate, accidentarea celor 
doi bicicliști și fugă de la locul 
accidentului. Cum Pascu a fost, 
pină la data respectivă, educa
tor la respectiva casă de copii, 
urmează să fie el însuși... re-, 
educat.

o cinzeacă de rom,

lău.

Ilie
și actele lui

După ce « lucrat la o unitate 
din Lugoj, Constantin Ilie a 
vrut să se apropie de locurile 
natale, cerind transferul la 
T.C.H. Mehedinți. înainte de a 
se prezenta la noul loc de mun
că. Ilie a operat eiteva modifi
cări in propriile acte, „pe ici, 
pe colo, prin părțile esențiale", 
astfel incit și-a mărit vechimea 
in timpul muncii cu incă opt ani. 
tn felul acesta, timp de șapte 
ani, Ilie a, beneficiat de retribu
ție și de concediu de odihni 
conform vechimii din acte. Oda
tă falsul descoperit, i se întoc
mesc acte legale, pentru a răs
punde in fata legii.
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Excelenței Sale Domnului SENI PRAMOJ 
Prim-ministru al Guvernului Regatului Thailanda

Alegerea dumneavoastră !n Înalta funcție de prim-ministru îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări $i urări cordiale, de succes 
in activitatea dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, în folosul ambelor popoare, al păcii și cooperării 
internaționale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănfescu, a primit, vi
neri după-amiază, pe ministrul co
merțului și aprovizionării din Repu
blica Arabă Egipt, Zakaria Tewfiic 
Abdel-Fattah, care se află într-o 
vizită in țara noastră.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția ascenden
tă a relațiilor româno-egiptene, a 
colaborării economice, a schimburilor 
comerciale și a cooperării în pro
ducție și tehnico-științifice, • în spiri
tul înțelegerilor convenite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Anwar 
El Sadat. Totodată, au fost eviden-r 
țiate noi posibilități de dezvoltare și

Lucrările sesiunii anuale a adunării 
generale a Academiei

Vineri s-au deschis, In Capitală, 
lucrările sesiunii anuale a adunării 
generale a Academiei Republicii So
cialiste România.

Primul punct al ordinii de zi l-a 
constituit alegerea noului președinte. 
Din partea prezidiului academiei, 
acad. prof. Stefan POterfi, vicepre
ședinte al academiei, l-a propus în 
fruntea celui mai înalt for științific 
al țării pe acad. prof. Theodor Bur- 
ghele. Trecindu-se la vot, plenul aca
demiei l-a ales în unanimitate în 
înalta funcție.

Mulțumind membrilor academiei 
peritru încrederea acordată, noul pre
ședinte al Academiei Republicii So
cialiste Românja s-a angajat ca, prin 
efortul colectiv al oamenilor de știin
ță, să facă totul pentru ridicarea 
activității academice la înălțimea 
exigențelor mereu sporite, a sarcinilor 
deosebite puse în fața cercetării știin
țifice de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Darea de seamă asupra activității 
desfășurate de Academia Republicii 
Socialiste România în anul 1975 a 
fost prezentată de acad. prof. Cristo- 
for Simionescu, vicepreședinte al a-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX1N OBIECTIVUL ANCHETELOR „SCÎNTEII":

SPORTUL DE MASĂ
Secvențe din județele Alba și Ialomița

în ultimii ani, în municipiul Alba 
Iulia au fost Înființate licee noi, s-au 
construit școli noi. Prin grija primă
riei și a inspectoratului școlar jude
țean, cu largul sprijin al elevilor și 
părinților s-au amenajat, pe lingă 
școli, baze sportive care cuprind te
renuri de volei, handbal, baschet, te
nis. O invitație directă adresată ele
vilor și pionierilor pentru a face 
cit mai multă mișcare în aer liber, 
mai ales in timpul... liber !

Un raid efectuat în perioada va
canței școlare (în duminicile din 11 
și 18 aprilie a.c.) a avut darul să ne 
edifice In ce măsură sint utilizate bâ
zele amintite. Duminică, 11 apri
lie. Vreme noroasă, prielnică insă 
sportului. Liceul „Horia, Cloșca și 
Crișan11 — terenurile sint pustii, li
niște in jur. Liceul metalurgic — 
vipenle. Școala generală nr. 1 — te
renurile așteaptă zadarnic oaspeți. 
Puțină animație am întllnit totuși la 
Școala generală nr. 6. construcție 
nouă, înălțată in cartierul „Platoul 
romanilor". Animație era în sala de 
sport a școlii, unde se desfășura un 
meci de volei divizionar. Un număr 
restrîns de elevi se agitau, făcînd ga
lerie echipei locale. Dar terenurile 
asfaltate de handbal și baschet stă
teau nefolosite.

...Pe aceleași urme, după exact o 
săptămînă. Duminică însorită, de pri
măvară autentică. Aceeași liniște de
zolantă, pe aceleași terenuri de sport, 
în curtea liceului „Horia, Cloșca și 
Crișan". cîțiva tineri locatari ai cămi
nelor muncitorești din jur jucau o 
miuță. Unde or fi elevii acestui liceu? 
Dar organizatorii ? Ce fac profesorii 
de sport, cei care trebuie să fie pro
motorii mișcării ?

Pe terenurile Scolii generale nr. 8 
se adunaseră 10—12 elevi din cartier. 
Unii încercau să joace volei peste... 
poarta de handbal. îmbrăcați de stra
dă. Alții, la cealaltă poartă, verificau 
precizia și forța șuturilor cu o minge 
de gumă. Mingea, neadecvată. Ie juca 
feste. Doi tineri pe motorete se în- 
vîrteau în cercuri în jurul lor, poluînd 
atmosfera, deranjindu-i vizibil. Fă
ceau rodajul motoretelor, pe terenu
rile de sport ale școlii, transformate 
în... motoretodrom 1

Ștefan DINICA

Duminică, 11 aprilie, la ora 10, pe 
stadionul „1 Mai" din Slobozia se 
făceau pregătiri pentru începerea me
ciurilor de fotbal ale juniorilor și di
vizionarelor C. Aici, la stadion, l-am 
întllnit pe tovarășul Victor Mocioniu, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
orășenesc pentru educație fizică șl 
aport. Dînsul ne spunea că la fiecare

irInternaționalele" de tenis ale României
Pe terenurile parcului sportiv 

„Progresul" din Capitală au conti
nuat întrecerile campionatelor inter
naționale de tenis ale României.

în semifinalele probei de simplu 
bărbați, jucătorul român Dumitru 
Hărădău a obținut o frumoasă vic
torie, cu 6—2, 6—2. 6—0, în fața cam
pionului austriac Peter Pokorny. în 
finală, Hărădău il va întilni pe ceho
slovacul Tomas Smid, care l-a între
cut cu 6—4, 6—4, 2—6, 6—1 pe Viorel 
Sotiriu.

Semifinalele probei de dublu fe
mei s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Virginia Ruzici, Iudit 
(John (România)-Kral, Reidich (Po

diversificare a cooperării dintre cele 
două țări în diverse domenii de in
teres reciproc.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat tntr-o atmosferă prietenească, 
au luat parte Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, Ion 
St. Ion, secretar al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Staneiu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Au participat, de asemenea, Shu- 
kri El Nahal, adjunct al ministrului 
comerțului și aprovizionării, și Has
san Aii Daoud, ambasadorul R. A. 
Egipt la București.

cademiei. Vorbitorul a relevat suc
cesele obținute în cele măi diverse 
domenii ale științei, contribuțiile 
aduse în acest timp la îmbogățirea 
patrimoniului științific național și 
internațional, subliniind faptul că 
membrii titulari și membrii cores
pondenți. oamenii de știință și cul
tură atrași în cadrul activităților 
multiple desfășurate în unitățile de 
cercetare, învățămînt superior, pro
iectare, producție, în cadrul sec
țiilor academiei și al institutelor de 
învățămint superior au muncit cu 
înalt simț de răspundere civică, ani
mați de dorința de a aduce o con
tribuție cît mai substanțială la opera 
de ridicare a României pe noi trepte 
de civilizație și’ cultură.

Planul de activitate al academiei 
pe anul in curs a fost prezentat de 
prof. dr. docent George Ciucu, 
membru corespondent, secretarul 
general al academiei.

Pe marginea dării de seamă și 
planului de activitate au fost purtate 
discuții.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

liceu sint organizate întreceri de șah, 
tenis de cimp și de masă în cadrul 
„Cluburilor vacanței", că etapa de a- 
tletism a diviziei județene a fostami- 
nâtă, deoarece reprezentanții , scolii 
sportive din Călărași erau plecați în 
tabără. împreună cu tovarășul prim- 
vicepreședinte ne deplasăm la : Clu
bul tineretului (la o masă, e drept, se 
juca ping-pong), Casa agronomului 
(aceeași activitate, cu doi tineri), baza 
sportivă a tineretului (cu două tere
nuri de tenis, unul de volei, unul de 
handbal, toate asfaltate, dar pe care 
nu se întimpla nimic). Casa copilului 
(liniște, copii 1). liceele pedagogic și 
real-umanist (nimeni), A. S. Triumf 
(doi tineri jucau tenis și alții trei li 
asistau), liceele industriale de chimie 
și de construcții (bine că elevii sint 
în vacanță, ca să fim și noi, profeso
rii, liberi 1).

— S-a întîmplat așa azi. Să veniți 
duminica viitoare : alta va fi situația
— primim asigurări de la tovarășul 
Mocioniu.

A mai trecut o săptămînă. A -mai 
venit o duminică. Si am avut cu
rajul să ne avîntăm iarăși pe stadion, 
să-i căutăm pe tovarășii care răs
pund de mișcarea sportivă în Slobo
zia, dar. mâi ales, să-i întîlnim la ac
tivități diverse pe tinerii localității. 
Iată și constatările. Pe stadionul „1 
Mai", handbaliștii de la liceul indus
trial de construcții și cei din Săveni 
jucau pentru o „Cupă a primăverii" ; 
la cîștigarea acesteia mai concurau 
echipe de la Rapid Fetești. Agrono
mia Slobozia. A. S. Scînteia și Gheor- 
ghe Doja. Concurau, dar la teren 
nu s-au mai prezentat 1 Apoi, Intre 
orele 13—18, fotbal.

— Altceva nu s-a mai organizat ?
— îl abordăm, iarăși, pe tovarășul 
Victor Mocioniu, prezent pe stadion.

— Au mai fost programate etapa 
divizionară județeană la atletism și 
cea de cros pentru Cupa U.G.S.R.

Totuși, pe terenul A. S. Triumf 
întîlnim și cîțiva competitori dispu- 
tindu-și cupa „1 Mai" la tenis.

, în rest... Nimic și nimeni, la nici 
una dintre bazele sportive pe care le 
vizitasem cu o săptămînă în urmă.

Si. totuși, in orașul Slobozia trăiesc, 
învață, muncesc mii de tineri. Orga
nele locale au făcut eforturi Însem
nate pentru amenajarea unor baze 
sportive care să satisfacă cerințele. 
Sint deci întrunite condiții materiale 
pentru dezvoltarea educației fizice și 
a sportului la Slobozia. Se vede trea
ba însă că factorii răspunzători de 
activitatea sportivă din oraș nu și-au 
luat in serios toate atribuțiile ce le 
revin în vederea propășirii sportului 
de masă.

Aurel DAVID

lonia) 6—1. 7—5, Kociskova, Stra- 
chonova (Cehoslovacia)-Borka, Fodor 
(Ungaria) 6—4, 6—3.

Competiția continuă astăzi de la 
oră 13, cind sint programate finalele 
probelor de simplu femei și dublu 
bărbați.

*
TENIS. — în' turneul internațio

nal de la Stockholm. Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—3. 6—2 pe Jan Ko- 
des, olandezul Tom Okker a ciști- 
gat cu 6—3. 6—2 în fața lui Alek
sandr Metreveli. iar argentineanul 
Guillermo Vilas l-a eliminat cu 6—4, 
6—0 pe Karl Meiler.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Unite Tanzania. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat vineri după- 
amiază o manifestare culturală.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oameni 
de artă și cultură, studenți tanza- 
nieni care învață la București, un 
numeros public.

Cu această ocazie. Tiberiu Tom- 
csanyi. Redactor la Radioteleviziunea 
română, a prezentat impresii de că
lătorie din Tanzania.

★
La sediu! Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
a avut loc, vineri, o masă rotundă, la 
care Remlgiusz Orzechowski. director 
al Biroului Juridic din Consiliul de 
Stat al Republicii Populare Polone, 
a făcut o expunere cu tema „Schim
bări in Constituția R.P. Polone'1. Au 
participat profesori universitari, cer
cetători, funcționari superiori din 
M.A.E. De asemenea, au luat parte 
reprezentanți ai Ambasadei R.P. Po
lone la București.

Consfătuirea lucrătorilor 
din rețeaua cinematografică

In zilele de 22 și 23 aprilie, mum- . 
eipiul Pitești a găzduit Consfătuirea 
lucrătorilor din rețeaua cinematogra
fică și difuzării filmelor, organizată 
de Consiliul Culturii și Educației So
cialiste.

La lucrări au luat parte Ion Dincă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ion Po- 
pescu-Gopo. președintele Asociației 
cineaștilor, Marin Stanciu. director 
general al Centralei România-Film.

Informarea asupra rezultatelor în
registrate în munca cultural-educa- 
tivă desfășurată anul trecut prin in
termediul filmului de producție ro
mânească. prezentată cu acest prilej, 
ca și dezbaterile care au urmat au 
relevat rolul ■ deosebit al cinemato
grafiei în ridicarea conștiinței socia
liste a maselor populare în educarea 
patriotică a tinerei generații, forma
rea și cultivarea simțului estetic a.1 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii.

Participant» la lucrări au adoptat 
un plan de măsuri vizind îmbunătă
țirea activității cultural-educative, 
organizatorice și tehnicO-economice 
a tuturor unităților din componența 
Centralei România-Film.

*
Cu același prilej au fost decernate 

diplomele și premiile acordate ,da 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste unor întreprinderi cinematogra
fice. cinematografe și lucrători din 
acest sector.

Locul I a fost atribuit între
prinderii cinematografice județene 
Argeș. (Agerpres)

CENTURA DE AUR“H
Competiția internațională de box 

„Centura de aur" a programat ieri 
seară la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală cea de-a doua ga
lă a semifinalelor.

într-unul din cele mai disputate 
meciuri ale reuniunii, pugilistul ro
mân C. Hajnal (categ. semimijlocie) 
a obținut o spectaculoasă victorie la 
puncte (decizie 3—2) în fața vene- 
zueleanului P. Gamarro. în limitele 
categoriei semigrea, E. Sanchez (Ve
nezuela) l-a intrecut la puncte (de
cizie 3—2) pe C. Dafinoiu.

Iată celelalte rezultate : categoria 
semimuscă : Li Ven Uk (R.P D. Co
reeană) învinge la puncte pe T. Ghi- 
nea ; A. Guevara (Venezuela) dis
pune la puncte de Al. Turei ; cate
goria pană : Gh. Ciochină ciștigă 
prin abandon pentru rănire. în run
dul II, la M. Ploieșteanu ; G. Grinan 
(Cuba) dispune la puncte de J. Na- 
gib (Republica Arabă Egipt) ; cate
goria semiușoară : S. Cuțov întrece 
la puncte pe O. Amăzăroaie ; Gh. 
Vlad învinge la puncte pe Gh. Ilie ; 
categoria semimijlocie ; V. Zilber- 
man ciștigă la puncte la G. Agap- 
șa ; categoria semigrea : O. Pedroso 
(Cuba) învinge prin abandon. în re
priza I, pe V. Croitoru.

Astăzi este zi de odihnă. Finalele 
turneului se vor desfășura dumini
că. la ora 10,00, la Palatul sporturi
lor și culturii. , x .(Agerpres)

S-au încheiat 
campionatele europene 
de lupte greco-romane 

Sportivii noștri au cucerit 
patru medalii de argint 
LENINGRAD 23 (Agerpres). — La 

„Palatul sporturilor din Leningrad 
au luat sfirșit întrecerile campionate
lor europene de lupte, important cri
teriu de verificare in vederea apro
piatelor Jocuri Olimpice de vară de 
la Montreal.

La actuala ediție a competiției, la 
care au participat concurenți din 23 
de țări, sportivii români au obținut 
opt medalii, dintre care una de aur 
prin Ladislau Simon la lupte libere 
(categoria „supergrea"), șase de ar
gint și una de bronz.

în cadrul concursului de lupte 
greco-romane. care și-a desemnat 
campionii vineri după-amiază. repre
zentanții României au cucerit patru 
medalii de argint prin Constantin 
Alexandru (categoria 48 kg), Mihai 
Boțilă (categ. 57 kg), Ion Păun (categ. 
62 kg) și Ștefan Rusu (categ. 68 kg).

Plasindu-și pe toți cei zece concu
renți in primii șase clasați, echipa 
României a terminat pe locul trei în 
clasamentul general pe țări, ceea ce 
constituie o performanță valoroasă.

Primul loc in clasament a fost 
ocupat de U.R.S.S. — 49 puncte, ur
mată de Bulgaria — 34,5 puncte. 
România — 32 puncte. Ungaria — 25 
puncte, Suedia — 14 puncte. Polonia 
— 12,5 puncte. R.F. Germania — 11 
puncte, Cehoslovacia — 10 puncte.etc.

Iată campionii europeni ai compe
tiției de lupte greco-romane (in or
dinea categoriilor) : Aleksei Șuma- 
kov (U.R.S.S.), Petar KirOv (Bulga
ria), Farhad Mustafin (U.R.S.S.), 
Kasimir Lipen (Polonia), Lărs Skeld 
(Suedia), tanko Șopov (Bulgaria), 
Csaba HegeduS (Ungaria), Frank An
dersson (Suedia). Nikolai Balboșin 
(U.R.S.S.) și Aleksandr Tomov (Bul
garia).

Admiterea în cea de-a doua treaptă 
a învățămîntului liceal

Potrivit Directivelor Congresului al 
XI-lea al partidului, începind din 
anul 1974 s-a trecut la generalizarea 
primei trepte a invățămintului li
ceal. Anul acesta absolvă treapta I 
de liceu prima promoție de elevi. 
Cei mai buni dintre aceștia vor pu
tea să continue studiile în treapta a 
II-a de liceu. învățămint de zi.

Recent, Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a analizat modul 
cum s-a asigurat generalizarea învă- 
țămîntului obligatoriu de 10 ani prin 
cuprinderea tuturor tinerilor în pri
ma treaptă a învățămîntului liceal 
și a aprobat propunerile in legătură 
cu trecerea Ia cea de-a'doua treaptă 
a învățămîntului liceal, precum și 
măsuri pentru perfecționarea profi
lurilor liceelor, punindu-se un accent 
mai mare pe dezvoltarea rețelei de 
licee industriale și agroindustriale. 
Totodată, s-a stabilit să se acorde o 
atenție mai mare pregătirii multila
terale a absolvenților, care să le per
mită fie continuarea studiilor într-o 
formă superioară de învățămînt, fie 
încadrarea în activități utile, cu 
prioritate în producția materială. în 
raport cu formarea lor și cu cerin
țele dezvoltării economiei, științei, 
tehnicii și culturii.

în cea de-a II-a treaptă a liceului, 
învățămînt de zi. vor fi cuprinși, în 
anul școlar 1976—1977, circa 120 000 
de tineri.

Conform hotărîrii Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. trecerea din treapta I in ce» 
de-a II-a treaptă de liceu se face pe 
bază de concurs. După cum infor
mează Ministerul Educației și învă- 
țămintului, concursul va consta din 
două probe scrise și o probă orală, 
la două obiecte de învățămînt în 
funcție de profilul liceului. La con
curs se va lua. de asemenea, in con
siderare media obținută de candi
dați în anul al II-lea de liceu. Ad
miterea se va face în limita planu
lui de școlarizare aprobat pentru a- 
nul 1976—1977, în ordine descres- 
cindă a mediilor rezultate din notele 
obținute de candidați la probele de 
concurs și media generală de pro
movare a anului II de liceu. Con
cursul se va desfășura în fața unei 
comisii numit» de inspectoratele șco
lare.

La concurs vor putea participa ab
solvenți ai treptei I de liceu care au 
promovat anii I și II de liceu in pro
filul respectiv. Conducerile liceelor

(Urmare din pag. I)
bică Ioancea, este pre
ședintele comitetul»! sin
dical, promovat tot de aici 
unde a venit, după zece 
ani de muncă in uzină și 
după alți ani la mecanica 
marilor construcții de pe 
litoral și de ia Sala Pala
tului. Este oltean, de lingă 
Slatină. Tot din acest co
lectiv s-a ridicat tinărul 
Stan Sora, secretarul or
ganizației de tineret, pri
mit de curind tn partid. 
„E bine că sint cu toții 
oameni din colectivul 
nostru, cu care am mun
cit și muncim împreună 
— ■ aceasta întărește uni
tatea colectivului și forța 
de educație comunistă". 
Șeful brigăzii — care cu
prinde cifra, aici norocoa
să, de 13 oameni de is
pravă — este Gheorghe 
Aurelian, veteran și el. 
Se află în uzină din 1940. 
cind se muncea uneori 
cite 18 ore în șir, într-un 
tratament brutal — fapte 
relatate astăzi celor tineri 
pentru formarea și că- 
iirea lor în spirit munci
toresc, revoluționar.

Munca este concepută 
In colectiv, prin gîndire, 
prin schimbul de idei nu
mit aici sfat. Pentru dez
voltarea spiritului de 
răspundere au loc dezba
teri in colectiv asupra 
succeselor sau abaterilor. 
Chiulul, fie el și de 10— 
15 minute. est£ socotit și 
ca o pierdere la capitolul 
perfecționării profesiona
le, âvind repercusiuni ne
gative asupra specializă
rii de miine a celui care 
se crede „deștept" și iși

Campania electorală din Portuga
lia s-a încheiat vineri la miezul nop
ții, urmind ca duminică 6 544 591 de 
alegători înscriși în liste să se pre
zinte la urne spre a desemna pe cei 
263 de deputați în Adunarea Repu
blicii (parlamentul). La sfirșitul lunii 
Iunie, alegătorii vor fi. după cum se 
știe, chemați din nou la urne, de a- 
ceastă dată in vederea alegerilor 
prezidențiale, președintele ales ur
mind să desemneze un nou prim-mi
nistru, in funcție de rezultatele scru
tinului parlamentar.

Alegerile de duminică coincid cu 
împlinirea a doi ani de la vicțoria 
mișcării militarilor patrioți. care, 
exprimind voința maselor populare 
și bucurindu-se de sprijinul acestora, 
a răsturnat dictatura fascistă ce dăi
nuia de aproape jumătate de secol, 
marcind începutul unei perioade de 
adinei transformări progresiste. A- 
doptarea unui șir de măsuri îndrep
tate spre restabilirea libertăților de
mocratice, naționalizarea unor sec- 
toare-cheie ale economiei, introdu
cerea controlului muncitoresc, re
forma agrară, spre îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale păturilor celor 
mai sărace, ca și măsurile de deco
lonizare. menite să pună capăt ulti
mului și celui mai vechi imperiu co
lonial, .se înscriu printre împlinirile 
politicii duse de noul regim portu
ghez,. politică ce și-a găsit consacra
re in textul constituției adoptate 
recent. Li se adaugă o vastă și dina
mică acțiune de deschidere spre 
lume, de promovare â unor, relații 
prietenești și de colaborare cu toate 
țările, indiferent de orinduirea lor 
socială. Și in acest . cadru se cuvin 
menționate bunele relații statornicite 
între România și Portugalia, stimu
late de vizitele reciproce ale celor 
doi șefi, de state și consacrate de 
Tratatul de prietenie semnat lâ 
București.

Procesul înnoirilor a străbătut insă 
și străbate un drum complex, sinuos, 
nu lipsit de evoluții contradictorii, 
desfășurindu-se intr-o încleștare a- 
proape permanentă a forțelor pro
gresiste cu forțele reac.țiunii și ajun- 
gindu-se chiar la momente de mare 
tensiune ce și-au lăsat amprenta a- 
supra cadrului politic național.

Cu toate că prin temperatura la 
care se desfășoară, pregătirile în ve
derea actualului scrutin reeditează, 
la cote mai înalte, atmosfera pre
mergătoare alegerilor ce au avut loc 
anul trecut pentru Adunarea Con
stituantă. contextul diferă acum in 
bună măsură, peisajul forțelor po
litice, raporturile dintre acestea In- 

pot aproba înscrierea la concursul 
de admitere și pentru un alt profil 
decit cel absolvit în treapta I. cu 
condiția promovării unor examene 
de diferență pentru obiectele pe 
care nu le-au studiat, stabilite de 
Ministerul Educației și învătămîn- 
tului.

înscrierile încep la data de 16 iu
nie a.c., iar concursul de admitere 
va avea- loc in zilele de 25 și 26 iu
nie — probele scrise, si 27—29 iunie 
— proba orală.

Absolvenții primei trepte de liceu 
care nu continuă treapta a II-a vor 
primi certificat de'absolvire a învă- 
țămintului de 10 ani și' se vor pu
tea încadra, conform legislației în 
vigoare, in activități social-utile. cu 
prioritate în producție, fie direct, fie 
dună completarea pregătirii profesio
nale prin cursuri de calificare de 
scurtă durată sau școli profesionale. 
Ei vor avea, de asemenea, posibili
tatea să continue studiile liceale prin 
învățămint seral sau fără frecventă.

tn legătură cu înscrierea in pri
ma treaptă de liceu în anul școlar 
1976/1977 a tuturor nromovaților cla
sei a VITI-a. aceasta se va face in 
aceleași condiții ca în anul prece
dent. Recent, printr-o hotărire a gu
vernului. a fost întărită si îmbună
tățită rețeaua învățămîntului liceal, 
în vederea asigurării necesarului de 
cadre in funcție de dezvoltarea eco
nomică sî socială a fiecărui 1udet. 
prin înființarea de noi licee indus
triale si agroindustriale. Liceele din 
mediul rural și din unele orașe miei 
vor cuprinde. în structura lor. profi
luri industriale, agroindustriale si 
real-umaniste. în funcție de. specifi
cul zonei în care se află.

Informații suplimentare privind în
scrierea și desfășurarea concursului 
de admitere în cea de-a II-a treaptă, 
a liceului s» net obține de la inspec
toratele școlare și de la lic«e.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

23 aprilie 1976
Fond general de cîștiguri : 808 147 

lei din care 14 065 lei report.
EXTRAGEREA I : 66 49 72 «3

31 15 74 44 42
EXTRAGEREA A II-A : 8 21 24

54 10 73 14 39 52 

închipuie că-și păcălește 
tovarășii. O zi absentă de 
la locul de muncă se re
percutează în întreaga 
articulație a uzinei.

De la om la om și-n 
colectiv, formarea politică 
și profesională iși arată 
din plin roadele. în sec
ție âu venit, anul trecut, 
40 de tineri pentru califi
carea la locul de muncă.

tenți, comuniștii de la 
autoutilare au doi'edit. in 
primul rînd prin exem
plul personal, că oame
nii pot face minuni în 
sensul tulburător de fru
mos ăl cuvintului. Sute 
de proiecte sosite de la 
proiectare au prins aici 
viață. Mașini de debitat 
cu disc, conveiori de tur
nare în coș de bachelită,

In anii noi ai 
uzinei „Timpuri noi"

Majoritatea din provin
cie. Afară de cei plecați 
pentru satisfacerea sta
giului militar, toți âu ră
mas aici și s-au integrat 
cu succes. Sint tineri 
buni, Cu perspective, care 
s-au sudat sufletește, de 
aceea o bună parte din ei 
au fost deja primiți in 
rindul membrilor de 
partid : Anghel Nicolae, 
Nicolae Gheorghe. Ion 
Tunaru. Acesta din urmă, 
deși are numai 24 de ani, 
este responsabil cu pro
blemele profesionale în 
grupa sindicală. Printr-o 
coincidență simpatică 
(parcă predestinat !). ti
nărul comunist Ivanache 
Cintăbine este responsabil 
cu... muncă culturală, cu 
activitatea artistică a 
grupei.

în cincinalul lor de exis-

transportoare cu plăci si 
alte mașini cu denumiri 
de metaforă industrială au 
venit și-au plecat în uzi
nă, ca pe o bandă rulan
tă. Cineva glumește se
rios cind ne spune că 
sint atit de multe tipuri 
incit unele „sint deja bă- 
trîne și uitate". Dar vin 
mereu altele tinere, mai 
ingenioase, mai ieftine, 
mai perfecționate, să le ia 
locul. Satisfacția de a 
crea cu forțe proprii ceea 
ce ți se aducea din altă 
parte, din țară sau din 
străinătate, constituie, de 
asemenea, un liant pu
ternic al colectivului.

Așadar, un colectiv tt- 
năr. o secție tinără se 
afirmă, in familia vechii, 
dar înnoitei uzine, prin 
patriotismul, prin spiritul 
revoluționar, prin atitu

fățișînd o sumă de schimbări, între 
care unele substanțiale. Cercurile po- 
litico-democrâtice. presa se referă 
frecvent, in termeni nu lipsiți de 
îngrijorare, lă puternica Ofensivă a 
forțelor de dreapta, avînd drept scop 
restaurarea fostelor rinduieli. „Liber
tățile democratice — scria „DIARIO 
DE LISBOA" — sint folosite de stă- 
plnii de ieri sau de interpușii lor 
pentru a lichida iarăși orice fel de 
libertăți". în acest sens, se evocă 
succesiunea actelor de sabotaj, trans
ferurile de capital, specula. Intr-un 
cuvînt. încercările de subminare e- 
conomică a puterii politice, un șir 

Portugalia in ajunul 
alegerilor

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA LISABONA

de interlocutori făcînd analogie în
tre aceste evenimente și acțiunile de 
subminare desfășurate in Chile. în 
perioada anterioară răsturnării gu
vernului Allende. De altfel, așa cum 
se știe, nu au lipsit nici tentative
le fățișe de efectuare a unor con- 
tralovituri ; este, de pildă, cunoscu
tă cursa întinsă de ziariștii de la 
publicația vest-germană „Stern", 
care, dîndu-se drept teprezentanți ăi 
unor firme de armament, au primit 
de la exponent» cercurilor de dreap
ta. care acționează în străinătate, o 
comandă substanțială de arnie. des
tinate tocmai săvirșirii unei lovituri 
armate. Firește, in calea acestor pla
nuri se ridică alianța între popor și 
sectoarele progresiste ale forțelor ar
mate. colaborarea tuturor grupărilor 
democratice. Tocmai de aceea, după 
cum subliniază interlocutorii de aci, 
reacțiunea și-a pus mari speranțe fn 
provocarea unui viraj spre dreapta la 
alegerile parlamentare. Există sufi
ciente indicii in această privință. Dacă 
anul trecut se prezenta la alegeri un 
singur partid al dreptei propriu-zise 
(Centrul democratic și social), acum 
s-au adăugat incă trei : partidei» 
popular monarhic, democrat-creștin 
și popular democratic (ultimul ta

TELEGRAME EXTERNE
HAVANA

Președintele Republicii Cuba a primit pe șefii delegațiilor 
participante la reuniunea C.A. I. R.

HAVANA 23 — Corespondentul
Agerpres transmite : Osvaldo Dorti- 
cos Torrado. președintele Republicii 
Cuba, a primit pe șefii delegațiilor 
organismelor de stat in problemele 
muncii, participant) la cea de-a opta 
sesiune a Consfătuirii C.A.E.R., ale 
cărei lucrări se desfășoară in Cuba. 
Cu acest prilej, șeful delegației româ
ne. Petre Lupu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul muncii, a transmis 
primului secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba. Fidel Castro, și președintelui 
Dorticos cele mai cordiale salu
tări din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu urări de noi succese in 
opera de edificare a socialismului, de 
bunăstare și prosperitate poporului 
cubanez.

La rindul său, președintele Dorticos

MANILA
încheierea convorbirilor economice 

româno-filipineze
MANILA 23 (Agerpres). — Joi 

s-au încheiat la Manila lucrările ce
lei de-a doua sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale româno-filipineze 
de cooperare economică, tehnică și 
comercială. Comisia mixtă guverna
mentală a apreciat pozitiv evoluția 
ascendentă a relațiilor economice din
tre România și Filipine. precum și 
perspectivele de extindere, în conti
nuare, a conlucrării pentru traduce
rea in viață a hotărîrilor adoptate cu 
prilejul întâlnirilor dintre președintei» 
.Nicolae Ceaușescu și președintele 
Ferdinand Marcos din aprilie 1975.

Au fost relevate cu satisfacție re
zultatele obținute în colaborarea eco
nomică dintre cele două țări și fina
lizarea unor acțiuni de cooperare 
în domeniile energetic și echipa
mentelor de foraj, autovehiculelor, 
utilajelor de construcții șa. Tot
odată. s-a apreciat utilitatea vizi
telor și contactelor directe dintre cele 

dinea Înaintată față de 
muncă a membrilor săi. 
într-un cuvînt, prin ceea 
ce .numim eroism coti
dian. Lumina conștiinței 
socialiste iși arată forța 
stimulatoare. eficiența. 
Muncitorul se simte răs
punzător nu numai de 
suprafața locului său de 
producție, ci de toate im
plicațiile pe care munca 
sa le are pentru bunul 
mers al uzinei, al econo
miei. Un exemplu îmi dă 
același Alexe Micu, șef 
de echipă in atelierul de 
ascuțitorie. Ei. acolo, as
cut scule. Dar totodată în 
atelier se văd arbori com
plicați de mașini la care 
s-a defectat o piesă, ne
cesitând remedieri opera
tive. Cu grijă maximă 
față de „marca fabricii", 
piesele sint înlocuite cu 
altele bune. „Eu, îmi 
spune bătrinul muncitor 
comunist, am făcut, pen
tru prima oară in uzină, 
matrițe de cauciuc, deși 
în viața mea n-am mai 
făcut așa ceva. Dar ne
voia te învață la toate. 
Cînd ți se spune că tre
buie. trebuie 1 Și faci, că 
de-aia ai cap pe umeri !“.

Comuniștii de la „Tim
puri noi", prin aportul 
tuturor generațiilor lor 
omogene, confirmă prin 
fapte conștiință patrioti
că a rostului nostru pe 
acest pămint strămoșesc, 
in epoca noastră de mari 
eforturi și împliniri, așa 
cum o dovedesc toți co
muniștii, toți oamenii 
muncii din România so
cialistă, unde timpurile 
sint noi, mereu mai noi.

urma unei sciziuni a aripii de cen
tru). Această proliferare a dreptei 
urmărește să dea impresia unei di
versități de tendințe, cind, de fapt, 
toate aceste grupări se întilnesc în
tr-un punct esențial, anume contes
tarea transformărilor democratice și 
intenția de a le 'lichida. Că așa stau 
lucrurile o arată faptul că numeroși 
lideri ai dreptei sint persoane care 
au ocupat, pe vremea dictaturii, fo
tolii in consiliile de administrație 
ale unor firme monopoliste.

Ținta ofensivei reacționare sint, e- 
vident. partidele de stingă și mili
tarii cu vederi progresiste. Atit în 

paginile presei, pe care dreapta o 
controlează azi în mare măsură, cit 
și in cursul mitingurilor electorale 
sint îndreptate contra stîngii, în pri
mul rînd contra comuniștilor, tot fe
lul de atacuri și calomnii. Folosind 
pozițiile pe care incă le deține în 
sfera economică și contind pe sprijin 
din afară, dreapta desfășoară o fu
ribundă campanie anticomunistă. în 
unele regiuni ale tării, îndeosebi în 
Nord, in insulele Azore și Madeira, 
unde persistența timp de cinci de
cenii a unei stări de spirit Obscu
rantiste se face mai simțită, parti
dul comunist este nevoit să acțio
neze in condiții de cvasiilegalitate ; 
aci au avut loc mitinguri electorale 
ale forțelor de dreapta, inclusiv 
elemente fasciste, sub lozinci ca „La 
zid cu comuniștii !“ ; totodată, sedii 
locale comuniste au fost incendiate, 
adunările electorale ale P.C.P. îm
piedicate de grupuri de huligani plă
tiți. iar țărănimea supusă la presiuni 
și intimidări pentru anularea refor
mei agrare. Grupurile de emigranți 
portughezi — însumind circa două 
milioane — aflate în Brazilia, Fran
ța, R.F.G, și alte țări au fost vizitata 
de lideri politici ai dreptei în încer
carea de a folosi aceste contingent» 

a mulțumit călduros pentru aceste 
urări și a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in numele condu
cerii de partid și de stat, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate și progres poporului ro
mân prieten.

Acord româno-cubanez
La Havșna a fost semnat un acord 

de colaborare intre Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România și Di
recția Națională a Comitetelor de 
Apărare a Revoluției din Republica 
Cuba, pe perioada 1976—1980.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Eduard Eisenburger. 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S.. iar din partea cubaneză de 
Jorge Lezcano Perez, coordonator na
țional al C.D.R.

două. părți, care au facilitat identifi
carea de noi posibilități de colabora
re in diferite domenii. în bâza re
zultatelor obținute la sesiune, au fost 
convenite măsuri pentru finalizarea 
de către organele și organizațiile de 
resort din cele două țări a noi ac
țiuni de cooperare, in principal tn do
meniile energetic, industriilor con
strucțiilor de mașini, prelucrării lem- 
nului. agriculturii și altele.

Documentele sesiunii au fost sem
nate de tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, președinte
le părții române in comisie, și de 
Troadio Quiazon, ministrul comerțu
lui, președintele părții filipineze în 
comisie.

♦
Joi după-amiază delegația română 

a părăsit Manila, îndreptindu-se spre 
Bangkok.

t V
PROGRAMUL I

16,00 Micul ecran pentru cel mici. Fo- 
vestirl cu... și despre copii.

10.25 Telecinemateca.
12,00 o viata pentru o idee, Grlgore C. 

MOisil (1006—1973).
12.30 Melodii de Camelia Dăscălescu.
12,45 Satul dintre livezi. (Reportaj TV).
13.10 Cintec din Sălaj.
13,35 Turneul final al Campionatului 

mondial de hochei grupa A.
14.15 Telex.
14.20 Caleidoscop cultural-artistic.
14.40 virstele peliculei.
15.40 Porto — film,
16.10 Club T.
17.00 Rugbi : italia — România.
18.30 Antena TV vă aparține..; Azi. 

Satu-Mare.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciciopedia.
20.50 Film serial : „KOjak".
21.40 24 de ore.
21.50 Săptămînă sportivă.
22,00 Rapsodii... de primăvară — emi

siune muzlcal-dlstractlvă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

26 $1 27 aprilie, tn țară : în jumăta
tea de vest a țării, vremea va avea un 
caracter tn-general instabil, cu cerul 
mal mult noros. Vor cădea ploi, mat 
ales sub formă de averse. însoțite de 
descărcări electrice. In celelalte zone, 
cerul va fi schimbător și pe alocuri 
vor cădea ploi de scurtă durată. îndeo
sebi după-amiaza. Vtntul va sufla mo
derat, cu intensificări locale. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
2 și 7 grade in Crișana. Maramureș și 
Transilvania șl intre fi și 12 grade tn 
rest. Temperaturile maximț vor oscila 
între 14 și 24 de grade, local mai ridi
cate tn sud-est. In București : vremea 
va ii ușor instabilă, cu cerul schimbă
tor. favorabil ploii de scurtă durată, 
vint moderat. Temperatura ușor variabilă.

de populație, distanțate de realitățile 
țării, ca masă de manevră.

în condițiile cînd reacțiunea ame
nință noua democrație portugheză, 
exploatind la maximum dificultățile 
economice, provenite atit din moște
nirea grea a trecutului, cît și din ac
țiunile de sabotaj, alternind violența 
cu promisiuni demagogice, devin tot 
mai imperioase, așa cum apreciază 
numeroși exponenți ai opiniei publi
ce. salvgardarea cuceririlor obținute, 
consolidarea lor in concordanță cu 
necesitățile de dezvoltare liberă și 
independentă a Portugaliei în direc
ția socialismului, cu interesele de 
progres și bunăstare ale poporului, 
în cercurile democratice de aci ge 
subliniază însemnătatea deosebită pe 
care o reprezintă in acest sens cola
borarea forțelor de stingă, a comu
niștilor și socialiștilor. în legătură cu 
aceasta, situația este următoarea : 
comuniștii au propus socialiștilor o 
alianță electorală, menită să asigure 
voturile necesare formării unui gu
vern de stingă — propunere reafir
mată și la ultimul miting comunist, 
organizat zilele trecute la Lisabona. 
Partidul socialist s-a pronunțat însă 
pentru o participare separată la ale
geri, liderul său declarind că nu este 
favorabil nici unei alianțe, cel puțin 
înainte de scrutin.

„în condițiile actuale — notează 
„O DIARIO" — nu există decit două 
posibilități : ori un guvern al stîn
gii unite, ori un guvern de dreapta 
care ar compromite cursul democra
tic. De aici decurge, mai mult ca 
oricînd, necesitatea unei acțiuni u- 
nite a stîngii". Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît activitatea dreptei este 
stimulată de ingerințele externe, ca, 
de pildă, declarațiile unor factori de 
răspundere din S.U.A.. în sensul că 
participarea comuniștilor la guvern 
ar reprezenta „un pericol pentru 
alianța atlantică". Asemenea decla
rații au primit riposta cuvenită din 
partea unor reprezentanți oficiali 
portughezi și a unor lideri ai parti
delor politice, subliniindu-se că po
porul portughez este singurul in mă
sură să stabilească cine anume să 
facă parte din guvern. Pe de altă 
parte, unele ziare de aici au făcut 
legătură între creditele financiare 
acordate Portugaliei și intențiile de 
a influența evoluția cursului politic 
din această țară.

Toate acestea oferă o Imagine 
despre complexitatea situației poli
tice din Portugalia în acest moment, 
ca și despre miza pe care o repre
zintă actualele alegeri.

V. OROS
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„Actuala problematică mondială
reclamă imperios instaurarea unei noi

economice internaționale “
Conferința de primăvară a Uniunii Interparlamentare

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — Problematica instaurării u- 
nei noi ordini economice internațio
nale reprezintă una din principalele 
teme abordate in cadrul Conferinței 
de primăvară a Uniunii Interparla
mentare. Reprezentantul român Mi
hail Hașeganu a subliniat în cuvin- 
tul său că soluționarea problemelor 
grave și complexe cu care este con
fruntată omenirea reclamă, în mod 
imperios, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile interne 
ale statelor. Totodată, el a relevat 
rolul și responsabilitatea parlamen
telor, a Uniunii Interparlamentare în 
realizarea acestui obiectiv.

Referindu-se la aceeași problema
tică, senatorul mexican Enrique Gon
zales Pedrero a evidențiat impor
tanța edificării de noi raporturi in
terstatale, avînd la bază principiile 
justiției. El a arătat că 
sar ca acțiunea comună 
pe plan mondial să fie

este nece- 
a statelor 

amplificată

în mod constant și accelerat, atît în 
privința exploatării resurselor, cit și 
în ceea ce privește destinația finală 
pe care acestea o primesc. Senato
rul mexican a menționat că o aten
ție deosebită trebuie acordată efor
turilor vizind realizarea unui echi
libru economic mondial.

Președintele Consiliului Interparla
mentar, G. S. Dhillon, reprezentanți 
a numeroase grupuri naționale, 
preciind rezultatele colocviului 
terparlamentar de la ~ 
mai 1975, au susținut 
de cuvînt propunerile 
grupul român și s-au 
favoarea unor acțiuni 
linie parlamentară, menite să ducă 
la realizarea acestui deziderat.

Luînd cuvîntul in cadrul Comisiei 
pentru problemele parlamentare și 
juridice, reprezentantul român loan 
Ceterchi a relevat rolul activ al Ma
rii Adunări Naționale in procesul 
dezvoltării politice și economico-so- 
ciale a țării noastre, expresie a ma
nifestării puterii suverane a poporu- 

,lui.

București, 
in luările 
prezentate 
pronunțat 
concrete,

a- 
in- 
din 
lor 
de
în 
pe

PENTRU ADUNAREA NAȚIONALĂ A ÎNTREGULUI VIETNAM
HANOI 23 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc o adunare consacrată ale
gerilor de la 25 aprilie pentru Adu
narea Națională' a întregului Viet
nam, la care au luat parte ~ 
Thang, președintele R.D. 
alți conducători vietnamezi 
în alegeri, reprezentanți ai 
lor categorii ale populației.

Luind cuvîntul. Truong Chinh, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al- Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam, ta relevat semnificația 
alegerilor pentru Adunarea Naționa
lă a Vietnamului reunificat. El a a- 
rătat că alegerile vor constitui pentru 
poporul vietnamez un prilej de a-și 
exprima aprobarea față de politica 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, sub a cărui conducere a 
fost înfăptuită revoluția din august 
1945, a fost creată R.D. Vietnam și a 
fost obținută victoria in lupta împo-

Ton Duc 
Vietnam, 
candidați 
diferite-

triva colonialismului și a intervenției 
imperialiste, pentru salvarea națio
nală. în prezent, a arătat vorbitorul, 
sub conducerea partidului, poporul 
își stringe rîndurile pentru a realiza 
reunificarea națională, pentru a face 
întreaga țară să avanseze rapid și cu 
pași siguri spre socialism.

Adunarea Națională care va re
zulta din alegerile generale va trebui 
să facă totul pentru a-și îndeplini 
sarcinile în domeniul edificării și 
consolidării puterii populare, al în
tăririi eficienței statului și al asigu
rării exercitării drepturilor poporului 
de stăpin colectiv al țării — a spus 
Truong Chinh. El a subliniat că vii
toarea Adunare Națională va trebui 
să adopte hotărîri cu privire la nu
mele țării, drapelul și imnul națio
nal, stema și capitala țării. Totodată, 
ea urmează să aleagă o comisie pen
tru redactarea proiectului Constitu
ției Vietnamului pașnic, independent, 
reunificat și socialist.

încheierea lucrărilor Comitetului de dezarmare
de la Geneva

Ge- 
se-

Primirea de către președintele Mexicului 
a șefilor

Alvarez, președin- 
primit pe șefii de- 

reuniune.

Luis Echeverria 
♦ele Mexicului, a 
legațiilor participante la __ _____
Cu acest prilej, șeful statului mexi
can s-a referit la problemele majo
re care confruntă omenirea — im
plicațiile fenomenelor de criză eco
nomică, ale subdezvoltării, ale cursei 
înarmărilor, relevînd rolul ce revi
ne parlamentelor în apărarea păcii 
și în înțelegerea între popoare.

Președintele Echeverria s-a între
ținut apoi cu șefii delegațiilor. In 
acest cadru, Corneliu Mănescu, pre
ședintele grupului român din Uniu
nea Interparlamentară, a adresat șe
fului statului mexican, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ-

de delegații
nia, un salut cordial, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire.

După ce a mulțumit în mod de
osebit pentru mesaj. președintele 
Luis Echeverria a evocat cu multă 
plăcere întîlnirile avute în Mexic 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub
liniind semnificația convorbirilor și 
a rezultatelor vizitei șefului statului 
român pentru continua dezvoltare a 
relațiilor prietenești dintre cele două 
țări și popoare.

GENEVA 23 (Agerpres). — La 
neva s-au încheiat, joi, lucrările 
siunii de primăvară a Comitetului 
de dezarmare. Puse în raport. cu 
chestiunile esențiale ale cursei înar
mărilor și ale dezarmării, in primul 
rînd ale dezarmării nucleare, lucră
rile nu au adus elemente care să jus
tifice un sentiment de satisfacție.

Temele examinate vizează în prin
cipal domenii noi, încă puțin cunos
cute, cum ar fi interzicerea utilizării 
modificărilor mediului înconjurător 
în scopuri militare șt a punerii la 
punct a unor noi arme de distrugere 
în masă. Oricît de utilă ar fi adop
tarea unor acorduri în această pri
vință, nu poate fi ignorat faptul că 
ele au în cel mai bun caz un caracter 
preventiv, departe de a răspunde 
îngrijorării actuale a statelor, a po

poarelor lumii față de pericolul real 
al accelerării cursei înarmărilor și al 
acumulării masive de armament nu
clear.

Luînd cuvîntul în legătură cu a- 
ceastă chestiune, locțiitorul șefului 
delegației române, Valeriu Tudor, 
și-a exprimat regretul că nici de a- 
ceastă dată, în ciuda eforturilor de
puse de marea majoritate a delega
țiilor. comitetul nu a putut adopta 
decizii de substanță care să ofere o 
perspectivă de ansamblu desfășu
rării negocierilor sale. Delegația ro
mână, a arătat reprezentantul țării 
noastre, deploră faptul că practicile 
și metodele de lucru depășite din 
comitet se fac în continuare puternic 
simțite, împiedicînd materializarea 
oricăror eforturi constructive menite 
să sporească eficiența activității co
mitetului.

agențiile de presă transmit:

întrevederi prietenești
ROMANO-UNGARE

BUDAPESTA 23 — Coresponden
tul nostru transmite : Tovarășul 
Pal Losonczi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare, l-a 
primit, vineri, pe tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-ungară de colaborare eco
nomică.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu tovarășului Pal Losonczi 
un mesaj de caldă prietenie, salutări 
cordiale și urări de sănătate și suc
ces în activitatea desfășurată pentru 
prosperitatea poporului ungar- vecin 
și prieten.

Mulțumind pentru mesaj, tovară
șul Pal Losonczi a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald sa
lut tovărășesc, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
de noi succese în funcțiile de mare 
răspundere pe care le îndeplinește, 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

în timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția față de evoluția as
cendentă a relațiilor dintre România 
și Ungaria în lumina convorbirilor 
și înțelegerilor la care s-a ajuns în

cadrul întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâdâr, 
exprimîndu-se convingerea că rela
țiile dintre cele două țări socialiste 
vecine și prietene se vor dezvolta în 
continuare, în interesul ambelor po
poare, în folosul cauzei păcii și so
cialismului.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, au fost de față Ferenc Ha- 
vași, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții un
gare în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colaborare 
economică, loan Cotoț, ambasadorul 
României la Budapesta, și Biczo 
Gyârgy, ambasadorul Ungariei la 
București.

Tovarășul Ilie Verdeț a fost primit 
de Gyorgy Lazar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare. 
Cu acest prilej s-a apreciat că lucră
rile sesiunii a Xll-a a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-ungare de 
colaborare economică au fost rodnice 
și contribuie la dezvoltarea pe mul
tiple planuri a colaborării între cele 
două țări vecine și prietene.

în aceeași zi, tovarășul Ilie Verdeț 
a vizitat întreprinderea „Videoton" 
din Szekesfehervar.

ROMANO-CEHOSLOVACE
PRAGA 23 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Lubomir Strou- 
gal, membru al Prezidiului Comite
tului Central al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Guvernului R. S. 
Cehoslovace, l-a primit, vineri, ne 
Janos Fazekas. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru, ministrul 
comerțului interior al Republicii So
cialiste România, care se află în vi
zită în Cehoslovacia.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C.C., 
președintele R. S. Cehoslovace, sa
lutul cordial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu urări de

prosperitate și noi succese popoare
lor Cehoslovaciei socialiste prietene.

Mulțumind pentru mesajul de 
prietenie, președintele guvernului 
federal cehoslovac a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cald, prietenesc și urări de sănătate 
și fericire din partea tovarășului 
Gustav Husak.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă de caldă prietenie, au parti
cipat Frantisek Hamouz, vicepre
ședinte al guvernului federal ceho
slovac, și Josef Travnicek, ministrul 
comerțului al R. S. Cehe. A fost de 
față, de asemenea, Teodor Haș, am
basadorul României 1a Praga.

Tovarășul Janos Fazekas a fost 
primit, de asemenea, și a avut o 
convorbire cu Peter Colotka, pre
ședintele Guvernului R. S. Slovace.

MOSCOVA

Dezvoltarea cooperării 
româno-sovietice 

in domeniul 
industriei chimice

MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres transmite: în perioada 19—23 
aprilie, tovarășul Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, a avut 
convorbiri la Moscova cu conducă
tori ai unor ministere și instituții 
centrale sovietice în vederea reali
zării prevederilor referitoare la dez
voltarea colaborării și cooperării ro
mâno-sovietice în domeniul industri
ei chimice și petrochimice.

în urma tratativelor au fost sem
nate documente prin care s-au con
venit livrări reciproce de instalații 
complexe pentru producerea îngră
șămintelor chimice, fabricarea cau
ciucului sintetic, pesticidelor, pre
cum și de alte instalații și utilaje 
pentru industria chimică de bază. 
De asemenea, au fost stabilite schim
buri sporite de produse chimice și 
petrochimice, ca și schimburi de do
cumentație tehnică și s-a convenit 
un program concret de contacte ale 
specialiștilor chimiști din cele două 
țări pentru realizarea prevederilor 
documentelor semnate.

..«< ■■

DAMASC

Un raport al secretarului 
general al O.N.U. privind 

combaterea rasismului
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— La New York a fost dat pu
blicității raportul secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, con
sacrat Deceniului de luptă împotri
va rasismului și discriminărilor ra
siale (1973—1983), proclamat la cea 
de-a XXVIII-a sesiune a Adunării 
generale. „O sarcină importantă a 
Organizației Națiunilor Unite — se 
arată în raport — o constituie a- 
dopțarea de măsuri efective îndrep
tate spre obținerea unor rezultate 
concrete și reale în lupta pentru e- 
radicarea rasismului și a discrimină
rilor rasiale". în document este ex
primată profunda îngrijorare în le
gătură cu focarele de încordare pe 
care le întrețin aceste practici pe
rimate în diferite regiuni ale lumii, 
în special în sudul Africii. Secreta
rul general al O.N.U. apreciază, în 
context, in mod deosebit, propunerea 
făcută de guvernul Ghanei de a se 
organiza în această țară, în cadrul 
Deceniului de luptă împotriva rasis
mului și discriminărilor rasiale, o 
conferință pe tema lichidării defi
nitive a acestor practici anacronice.

Președintele Republicii 
Costa Rica,Daniel Oduber Quiros, 
a primit pe ambasadorul român la 
San Jose, Constantin Stănescu. Cu 
acest prilej a avut loc o discuție cu 
privire la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-costaricane.

La Sofia a avut *oc ^n^ln’rea 
conducătoarelor organizațiilor și miș
cărilor de femei din țări socialiste, 
în cadrul căreia s-a făcut un schimb 
de păreri în legătură cu acțiunile 
întreprinse în Anul internațional al 
femeii. Din partea Consiliului Na
țional al Femeilor din țara noastră a 
participat tovarășa Maria Ciocan, 
membră a Biroului Consiliului Na
țional.

La Izmir s'au *ncbeiat lucră
rile conferinței la nivel înalt a orga
nizației Cooperarea regională pentru 
dezvoltare, la care' s-a convenit asu
pra instituirii unei zone comerciale 
de liber schimb, cit și asupra înfiin
țării unei bănci comune de investiții 
în vederea finanțării dezvoltării in
dustriale a părților.

Alegerile din Columbia. 
După numărarea a 94 la sută din vo
turile exprimate în alegerile din Co
lumbia, pentru desemnarea a 8 875

de deputațî în adunările legislative 
locale, coaliția guvernamentală, alcă
tuită din partidele liberal și conser
vator, a obținut majoritatea sufragii
lor.

Situația din Liban. Joi 
noaptea s-au înregistrat, numai în 
regiunea Beirut, o sută de morți și 
350 de răniți, bilanțul cel mai grav 
într-o singură zi. de la începutul 
războiului civil. Nordul și centrul 
țării sînt de asemenea teatrul unor 
lupte singeroase.

Iordania și Libia au hotărî* 
să restabilească relațiile diplomatice, 
se arată într-un comunicat oficial, 
publicat la Amman

Primul ministru al Noii 
ZOOlandO R°ber* Muldoon, aflat 
în vizită la Tokio, a conferit cu pre
mierul nipon. Takeo Miki. întreve
derea a fost axată pe situația în Asia 
de sud și zona Pacificului. Cele două 
părți au salutat, între altele, formele 
de cooperare economică regională 
inițiate de Asociația Țărilor din Asia 
de Sud-Est (A.S.E.A.N.). De aseme
nea, ele au subliniat necesitatea de
punerii de noi eforturi pentru crearea 
unui climat favorabil promovării 
dialogului dintre Nordul și Sudul Co
reei, în vederea unificării acestei țări.

Conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor islamice 
va avea loc la Istanbul, în perioada 
10—18 mai, a anunțat Ministerul de 
Externe al Turciei. 42 de țări isla
mice vor fi reprezentate la conferin
ță de miniștrii lor de externe, iar alte 
6 vor trimite observatori.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a început 
ieri un turneu de două săptămîni în 
Africa, unde va vizita șapte state, 
urmînd să participe apoi la lucrările 
Conferinței Națiunilor Unite peritru 
Comerț și Dezvoltare, de la Nairobi.

Comunicatul prfvlnd vizita !n 
Kuweit a lui Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
relevă dorința celor două țări de a 
dezvolta relațiile lor de cooperare. 
Comunicatul subliniază convingerea 
părților că problemele internaționale 
pot fi reglementate numai prin efor
turile conjugate ale tuturor statelor 
interesate și în condițiile respectării 
drepturilor legitime ale popoarelor, 
în spiritul Cartei O.N.U.

Președintele Siriei a primit pe ministrul român 
al industriei construcțiilor de mașini

• •

DAMASC 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad, a primit pe mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, loan Avram, aflat în vizită 
la Damasc. Cu acest prilej, minis
trul român a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
un mesaj de salut, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală președintelui Hafez 
El-Assad și doamnei Ajnisse El-As
sad, de progres și prosperitate po
porului sirian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Siriei a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai cordiale urări 
de sănătate și fericire personală, de

bunăstare și noi succese poporului 
român prieten.

Șeful statului sirian a evidențiat 
evoluția continuu ascendentă a rela
țiilor româno-siriene, exprimîndu-și 
deosebita satisfacție pentru modul în 
care sînt traduse în viață hotărîrile 
luate la nivel inalt. Totodată, pre
ședintele Siriei a relevat conlucra
rea rodnică româno-siriană pe plan 
internațional, înalta apreciere de 
care se bucură contribuția persona
lă a președintelui Nicolae Ceaușescu 
la rezolvarea problemelor majore ale 
contemporaneității.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini a fost primit, de aseme
nea, de Mahmoud Al-Ayoubi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene.

Deschiderea Tîrgului internațional de la Osaka
TOKIO 23. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Vineri s-a des
chis Tîrgul internațional de la Osaka, 
la care iau parte un mare număr 
de firme și organizații de comerț ex
terior din aproape 40 de țări, printre 
care și România.

La actuala ediție, România parti
cipă cu un pavilion în care sînt ex

puse produse chimice, ale industriei 
ușoare și cooperației meșteșugărești, 
mobilă, produse alimentare etc. încă 
din primele ore după deschidere, 
pavilionul țării noastre s-a bucurat 
de o afluență de vizitatori, expona
tele românești reținînd atenția spe
cialiștilor prin calitatea și varietatea 
lor.

(Urmare din pag. I)

în acest sens, viața a demonstrat 
pe deplin justețea și validează con
tinuu aprecierile din 1943 ale Inter
naționalei Comuniste, care a hotărît 
să se autodizolve, considerind, pe 
bună dreptate, că, în condițiile puter
nicului avînt al luptei revoluționare, 
ale marilor deosebiri dintre căile is
torice de dezvoltare a diferitelor 
țări, nu mai este posibilă existența 
unui centru unic conducător.

Firește, în virtutea condițiilor deo
sebite în care își desfășoară activi
tatea sau a altor cauze pot apărea 
între partidele comuniste păreri 
diferite într-o problemă sau alta, dar, 
ca și în cazul raporturilor dintre ță
rile socialiste, deosebirile de vederi 
nu trebuie să ducă la încordarea și 
alterarea relațiilor, la imixtiuni în 
treburile interne, Ia etichetări, bla
mări sau condamnări. Partidul 
nostru s-a situat întotdeauna 
pe poziția că trebuie să se 
facă totul pentru ca toate proble
mele. inclusiv deosebirile de vederi, 
să fie discutate în spirit tovărășesc, 
de respect reciproc, să se creeze 
condiții pentru schimburi largi de 
păreri, pornindu-se de la concepția 
că nimeni nu deține și nu poate 
deține adevărul absolut, că fiecare 
partid, călăuzindu-se după adevăru
rile fundamentale ale marxism-leni- 
nismului, își poate aduce contribu
ția la îmbogățirea tezaurului comun 
•1 teoriei și practicii revoluționare.

în legătură cu aceste probleme, în 
prezent are loc o amplă dezbatere 
internațională între partidele comu
niste și muncitorești, cu diferite pri
lejuri, în diverse întîlniri, simpozioa
ne, în presa de partid sînt exprima
te felurite poziții și opinii. Evident, 
nu întotdeauna aceste păreri sau po
ziții concordă, uneori se exprimă și 
puncte de vedere divergente ; aces
ta este un lucru normal, căci mar
xismul este o știință și ca orice ști
ință nu poate progresa fără confrun
tări de opinii. Sensul pozitiv al a- 
cestor discuții este tocmai acela că 
ele pot duce Ia clarificări, Ia afir
marea unor concluzii judicioase.

în cadrul acestei dezbateri, uneori 
sînt exprimate și puncte de vedere 
care nu pot fi considerate decit ca 
eronate ; de pildă, conceptului de 
internaționalism i se dă adesea un 
conținut vechi, stabilindu-se în mod 
subiectivist criterii folosite în alte 
etape istorice. în asemenea viziuni, 
internaționalismul este conceput ca 
motivînd raporturi de inegalitate și 
subordonare. Raportul dintre națio
nal și internațional este prezentat cî- 
teodată deformat, in sensul subapre
cierii sau negării factorului național, 
a importanței principiilor indepen
denței și suveranității, etichetîndu-sa 
drept „naționalism" preocuparea par
tidelor pentru respectarea acestor

principii, grija pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a propriei țări, pentru 
slujirea intereselor fundamentale ale 
propriei clase muncitoare, ale pro
priului popor.

Este desigur pozitiv că unor aseme
nea puncte de vedere, teze și păreri 
li se opun tot mai frecvent poziții 
realiste, argumentate, conforme cu 
condițiile concrete ale epocii noastre, 
cu principiile fundamentale ale mar- 
xism-leninismului.

în cadrul acestor discuții, ne par 
demne de subliniat unele idei afir- 
mate într-un articol recent apărui în 
ziarul „PRAVDA", organ «al C.C. al 
P.C.U.S., intitulat „Internaționalismul

muncitorești, cu mișcările de elibe
rare națională, cu lupta popoarelor 
pentru dezvoltare independentă, îm
potriva . imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului.

Sint semnificative ideile exprimate 
de revista iugoslavă „NIN“, care scrie 
că „respingindu-se înțelegerea îngus
tă și dogmatică a internaționalismu
lui proletar, cauza solidarității prole
tare se manifestă in sprijinul acordat 
popoarelor care luptă pentru progres, 
democrație, libertate și socialism, 
ceea ce nu are nimic comun cu de
pendența de un anumit centru sau 
un anumit partid, constituind o obli
gație permanentă nu numai a comu-

ponia, scrie : „Nici un partid nu se 
poate pronunța împotriva principiilor 
independenței, egalității și neames
tecului. A devenit din ce in ce mai 
importantă realizarea efectivă a au
tonomiei -fiecărui partid, spre a se 
clarifica, în mod activ, direcțiile de 
evoluție a situației actuale, pornin
du-se de la condițiile fiecărei țări. 
Aceasta este, de asemenea, un factor 
indispensabil pentru unitatea luptei 
antiimperialiste internaționale".

într-adevăr, avînd în vedere con- ■ 
dițiile în care acționează partidele 
comuniste, luarea în considerare a 
particularităților specifice, caracteris
tice fiecărui stat este condiția de

in vederea soluționării practice a 
problemelor ce-i stau in față".

Problema elaborării independente 
a politicii partidelor comuniste, por
nindu-se de la varietatea condițiilor 
de activitate, capătă o importanță cu 
atît mai mare în prezent, cînd nume
roase țări care s-au eliberat de sub 
dominația imperialismului caută căi 
noi. socialiste, de dezvoltare, cînd in 
unele state capitaliste, ca, de pildă, 
din Europa occidentală, se afirmă 
deosebit de puternic forțele de stînga, 
se manifestă voința popoarelor spre 
profunde înnoiri sociale, se pune la 
ordinea zilei formarea unor guverne 
cu participarea comuniștilor. In acest

Despre raporturile dintre tarile socialiste, 
dintre partidele comuniste și muncitorești
proletar — stindard al comuniștilor", 
semnat de V. Zagladin.

„Internaționalismul proletar — se 
spune pe bună dreptate in articol — 
îmbină strîns solidaritatea și întraju
torarea partidelor frățești cu suvera
nitatea, egalitatea în drepturi, ne
amestecul in treburile interne, atît ale 
națiunilor, cit și ale partidelor comu
niste". In același sens, în articol se 
scrie că „tn relațiile sale cu țările so
cialiste, P.C.U.S. urmează cu fermitate 
legea verificată : promovarea modu
lui de tratare a problemelor în spi
ritul unei depline egalități in drepturi 
și cointeresării reciproce. Orice pro
blemă ar apărea, partidul nostru se 
străduiește să o rezolve in spiritul în
tăririi prieteniei, unității și colaboră
rii, al neamestecului în treburile in
terne ale prietenilor săi".

în acest cadru se cuvine relevată 
afirmarea tot mai frecventă a ideii 
juste că internaționalismul proletar 
are în fiecare epocă istorică un con
ținut concret, determinat. Pe bună 
dreptate se subliniază că acest con
ținut nu poate fi privit static, imua
bil, că el a evoluat și evoluează în 
mod dialectic, potrivit transformări
lor și mutațiilor petrecute în lume, 
condițiilor în continuă schimbare și 
cerințelor mereu noi ale procesului 
revoluționar. Este evident că în con
dițiile actuale conceptul de interna
ționalism. lărgindu-și considerabil 
conținutul, include laturi noi, ca, de 
pildă, solidaritatea cu toate țările 
socialiste și partidele comuniste și

niștilor, ci a întregii clase muncitoa
re, și nu numai a acesteia, ci și a tu
turor celor care in alianță cu ea duc 
lupta pentru schimbarea relațiilor 
sociale existente in lume. Internațio
nalismul se manifestă prin atragerea 
propriei clase muncitoare și a tuturor 
oamenilor progresiști la lupta pentru 
socialism".

Este un semn a! creșterii și conso
lidării mișcării comuniste, al matu
rizării ideologico-organizatorice afir
marea tot mai puternică a concepției 
că o unitate nouă se poate realiza 
numai pornindu-se de la respectarea 
întregului ansamblu al relațiilor din
tre partide, de la recunoașterea legă
turii indisolubile dintre internaționa
lismul proletar și principiile autono
miei și egalității în drepturi a par
tidelor.

„La drept vorbind, arăta în acest 
sens ziarul „l’UNITA, organ al Parti
dului Comunist Italian, într-un arti
col semnat de Giovanni Cervetti, un 
partid poate fi internaționalist numai 
dacă este realmente și efectiv auto
nom. Să nu pară un paradox : astăzi, 
fără cea mai desăvirșită autonomie 
nu există un internaționalism ade
vărat. Intr-adevăr, autonomia în
seamnă aderarea deplină la realita
tea națională și numai aderînd la a- 
ceasta se pot înfăptui cerințele de 
pace și socialism cA decurg de aici, 
pentru a le transforma in realizări 
concrete".

La rîndul său, ziarul „AKAHATA", 
organ al Partidului Comunist din Ja-

bază, esențială, a elaborării unei tac
tici și strategii creatoare, garanția 
înfăptuirii aspirațiilor de libertate și 
progres ale tuturor națiunilor. De 
aceea, orice încercare de prescriere 
a unor „rețete", considerate ca uni
versal aplicabile, de stabilire a unor 
tipare nu ar putea decit să aibă 
efecte profund negative pentru acti
vitatea fiecărui partid, ca și pentru 
dezvoltarea noilor raporturi din miș
carea comunistă internațională.

Pe bună dreptate se spunea în ar
ticolul apărut în ziarul „Pravda" că 
„repetarea mecanică și copierea ex
perienței unui partid de către alte 
partide este absurdă și trebuie exclu
să. Condițiile existente din două țări, 
chiar vecine, nu pot fi niciodată iden
tice. Trecutul istoric al unui popor, 
tradițiile sale, particularitățile sale de 
cultură etc., toate acestea trebuie a- 
vute in vedere în transformarea re
voluționară a societății. Și nici un 
partid cu adevărat marxist-leninist 
nu-și permite să-și impună experien
ța altor popoare. Partidul nostru a 
declarat, in repetate rinduri, că a- 
cest lucru este străin politicii sale. 
Pe de altă parte,, experiența acumu
lată de mișcarea revoluționară mon
dială, experiența oricărui partid re
prezintă un ajutor de neprețuit pen
tru revoluționarii din toate țările. 
Fără s-o copieze, dar studiind-o a- 
tent, extrăgind din ea învățămintele, 
fiecare partid își ușurează astfel ca
lea luptei revoluționare și căutările

sens, revista „FRANCE NOUVELLE", 
organ al Partidului Comunist Fran
cez, într-un interviu al tovarășului 
Jean Kanapa, arăta că „pe măsură ce 
va triumfa in tot. mai multe țări, so
cialismul va îmbrăca forme tot mai 
diverse. Socialismul se naște din 
mișcarea istorică a fiecărui popor, în 
fiecare țară. El nu este un produs 
de import. El nu e un tipar in care 
poate fi turnat un popor. Și nici un 
popor, nici o țară nu e identică cu 
alia. Socialismul are baze universale, 
principii generale — dar are, in fie
care loc, culori naționale".

Diferite declarații și. luări de po
ziție în aceste probleme vitale pen
tru mișcarea comunistă și muncito
rească atestă faptul că în prezent 
are loc un proces de clarificare și 
cristalizare a conținutului noului tip 
de relații între țările socialiste, între 
partidele comuniste, a principiilor 
pe care să se bazeze aceste relații 
menite să asigure întărirea unității, 
să sporească forța de atracție a idei
lor socialismului și comunismului, să 
prefigureze noua ordine politică și 
economică internațională, acea lume 
nouă, mai bună și mai dreaptă, spre 
care aspiră popoarele de pe întreg 
globul.

în prezent asistăm la o intensifi
care a propagandei burgheze, care, 
exprimînd interesele marilor mono
poluri, ale societăților transnaționa
le, răspîndește cu asiduitate con
cepții cosmopolite, de negare a ro
lului națiunilor, de încălcare a aspi

rațiilor și de sacrificare a drepturilor 
lor legitime — toate în scopul impu
nerii unor relații de subordonare și 
dominație asupra altor popoare, spo
lierii avuțiilor naționale ale acestora, 
opririi proceselor progresiste, revolu
ționare care se desfășoară pe plan 
mondial.

Acestor tendințe și încercări li se 
opun însă patriotismul maselor 
populare, lupta partidelor comuniste 
și muncitorești, a altor forțe progre
siste, democratice ale societății, care 
acționează pentru libertatea și inde
pendența popoarelor, pentru suvera
nitatea asupra resurselor naționale, 
pentru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe propria 
soartă, de a se dezvolta în conformi
tate cu voința și interesele sale.

Analiza realităților, întreaga desfă
șurare a vieții demonstrează că, de
parte de a se diminua, rolul națiuni
lor crește tot mai mult — așa cum 
arată însăși formarea a zeci și zeci 
de noi state naționale. In același 
timp, se verifică adevărul că tocmai 
prin victoria socialismului națiunea 
poate cunoaște o deplină înflorire — 
economică, politică, social-culturală 
— o deplină afirmare a potențialului 
său creator. Tocmai de aceea, națiu
nea constituie și va constitui, o înde- 

' lungată perioadă istorică, o importan
tă forță motrice a progresului socie
tății. Viata demonstrează că acele 
partide care resping teoriile cosmopo
lite, se situează pe pozițiile apărării 
națiunii, care se confundă cu intere
sele naționale, își sporesc continuu 
adeziunea în rîndurile popoarelor lor, 
bucurîndu-se totodată de un larg 
prestigiu internațional.

Pornind de la importanța deose
bită pe care o prezintă aceste pro
bleme. Partidul Comunist Român își 
va aduce și in viitor contribuția con
structivă la clarificarea lor, va face 
și de acum înainte totul pentru dez
voltarea națiunii noastre socialiste, 
pentru construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate pe pămîn- 
tul patriei noastre, considerînd că 
succesele în această operă, ca și 
succesele tuturor celorlalte țări so
cialiste, constituie contribuții efec
tive la cauza generală a socialis
mului, la sporirea prestigiului și in
fluenței sale în lume.

în același timp, Partidul Comunist 
Român, România socialistă vor ac
ționa în continuare cu neobosită vi
goare în vederea dezvoltării relații
lor cu toate țările socialiste, a în
tăririi unității partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
democratice, antiimperialiste, în 
lupta pentru triumful ideilor socia
lismului, pentru înțelegere și secu
ritate în Europa și pe întreg globul, 
pentru o lume nouă a păcii, drep
tății și libertății, a conlucrării prie
tenești între toate popoarele.

ti mimiMi
• BILANȚ DEFINITIV 

AL CUTREMURULUI DIN 
GUATEMALA. Un raP°rt al 
Națiunilor Unite, dat publicității 
la New York, estimează că seis
mul catastrofal care a devastat 
Guatemala în februarie anul 
acesta a provocat 22 836 de 
morți și 77 000 de răniți. Au fost 
distruse 250 000 de case, peste 
un milion de persoane rămînînd 
fără adăpost. Comisia economi
că a O.N.U.' pentru America La
tină (C.E.P.A.L.) apreciază pa
gubele provocate de cutremur 
la 748 milioane de dolari.

• SCRUTIN „IN CU
LORI" La 25 aprilie, cînd 
poporul portughez va sărbători 
împlinirea a doi ani de la răs
turnarea dictaturii fasciste, se 
va inaugura televiziunea în cu
lori. întrucît această zi festivă 
coincide cu alegerile parlamen
tare, telespectatorii vor avea 
prilejul să urmărească secvențe 
de la desfășurarea scrutinului. 
Receptoare vor fi instalate în 
acest scop în cele mai frecven
tate locuri din principalele orașe 
lusitane.

• CALCULATOR DE 
BUZUNAR CU BATERII 
SOLARE. La Tîrgul interna
țional de la Hanovra (R.F.G.) 
va fi prezentat în premieră 
mondială un calculator electro
nic de buzunar „Solqr 1980", 
care funcționează pe baza lumi
nii solare. Avînd dimensiunea 
unei tablete de ciocolată, calcu
latorul este alimentat cu energie 
de la celule fotoelectrice, iar 
înscrierea cifrelor este asigurată 
de cristale lichide ce consumă 
o cantitate redusă de curent. 
Durata de utilizare a calculato
rului va depăși 10 000 de ore.

• PLOI TORENȚIALE 
de o intensitate fără precedent 
au căzut în ultimele zile în 
Turkmenia. Numai în orașul 
Așhabad cantitatea precipita
țiilor căzute într-o singură zi a 
depășit de 1,5 ori media lunară 
din perioadele cele mai ploioase, 
în deșertul Karakum s-au for
mat lacuri care dau o înfățișare 
neobișnuită întinderilor de pă- 
mînt arid. După cum anunță bi
roul meteorologic din Așhabad, 
asemenea ploi nu au mai fost 
Înregistrate de la înființarea 
acestei instituții în anul 1892. :

• CAMPION DE SAFE
LA 9 ANI! Un băiețel peruan 
în vîrstă de 9 ani, Julio Ernes* 
to Granda, a devenit vedeta pri
mei runde a campionatului de 
șah ce se desfășoară în prezent 
Ia Lima. Reprezentant al depar
tamentului Arequipa, Julio l-a 
înfruntat, joi. pe campionul na
țional Peruvian Hector Bravo. 
Partida a fost întreruptă Ia cea 
de a 45-a mutare, dar observa
torii l-au declarat campion pe 
micul șahist. ținînd seama de 
jocul său ofensiv. Julio joacă 
șah de la vîrsta de trei ani, iar 
tatăl său este șajiist pasionat.

• STIMULATOR DE 
BUNĂ DISPOZIȚIE, astfel 
a fost denumit primul aparat 
de ionizare a aerului fabricat în 
Cehoslovacia. Simplu și eficient, 
acest aparat emite ioni de oxi
gen necesari primenirii aerului 
în încăperile supraaglomerate 
din întreprinderi, mijloace de 
transport, localuri publice, spi
tale etc. După cum se știe, ae
rul ionizat contribuie la învio
rarea organismului, la elimina
rea oboselii și, în consecință, la 
sporirea randamentului muncii. 
Ionizatorul va fi folosit și în 
scopuri terapeutice pentru tra
tarea maladiilor căilor respira
torii, a dereglărilor metabolice, 
bolilor cardiace și altele.

• UN FRONT ATMOS
FERIC DE ORIGINE PO- 
LARĂ a pătruns deasupra 
Europei occidentale, provocînd 
scăderi pronunțate ale tempe
raturilor, neobișnuite pentru a- 
ceastă perioadă a anului, în 
unele locuri mergind pină la 5 
grade în timpul zilei. S-au sem
nalat ninsori în zone muntoase 
din Italia, Elveția și Franța. în 
insulele britanice s-au înregis
trat furtuni puternice, care au 
provocat pe alocuri blocarea 
circulației. Au fost semnalate 
căderi de zăpadă în Kent șl 
Essex. în R.F. Germania, în re
giunile nordice au fost înregis
trate unu și două grade în 
timpul nopții.
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