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Scrisoarea Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor 
adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„Exprimăm voința milioanelor de oameni

ai muncii de a da viață hotăririlor 
Congresului al XI-lea, Programului partidului 
- programul viitorului strălucit al României"

întruniți într-o perioadă de profunde semni
ficații în viața țării, trăind din plin satisfac
ția mărețelor înfăptuiri ale poporului în cin
cinalul 1971—1975 și trecerea la o etapă supe
rioară a operei de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate fundamentată ști
ințific de hotărîrile istorice ale celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
reprezentanții celor 6 milioane de membri ai 
sindicatelor, prezenți la Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, exprimă, într-o atmo
sferă de puternic entuziasm, atașamentul 
nețărmurit al oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități; față de 
Partidul Comunist Român, de Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele republicii.

Dînd glas sentimentelor de înaltă mîndrie 
patriotică pentru tot ce s-a înfăptuit din: în
demnul și sub conducerea partidului cu deose
bire în ultimul deceniu, participanții își mani
festă hotărîrea neclintită, voința înflăcărată 
de a da viață Programului partidului, progra
mul viitorului strălucit al României, al bună
stării și fericirii tuturor fiilor patriei noastre 
socialiste. Bilanțul măreț al cincinalului la a 
cărui înfăptuire, împreună cu toate organiza
țiile care fac parte din Frontul Unității Socia
liste, cu toți oamenii muncii, și-au adus con
tribuția și sindicatele, precum și sarcinile ce 
ne revin pentru înfăptuirea obiectivelor mobi
lizatoare ale cincinalului afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice în România, și-au 
pus amprenta profundă asupra lucrărilor Con
gresului U.G.S.R.

în spiritul aprecierilor, îndrumărilor și ori
entărilor deosebit de valoroase pe care ni 
le-ați dat în cuvîntarea dumneavoastră, lucră
rile congresului nostru s-au desfășurat în- 
tr-un climat de înaltă exigență muncitorească, 
în spirit critic și autocritic, constructiv, mili
tant, afirmîndu-se ca o adevărată tribună a 
democrației socialiste în dezbaterea probleme
lor esențiale ale activității sindicatelor, în re
liefarea sarcinilor concrete și specifice ale sin
dicatelor în etapa actuală, pentru participarea 
lor activă, competentă și eficientă la construc
ția societății socialiste multilateral dezvoltate.

Congresul U.G.S.R. adresează conducerii 
partidului, dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, cele mai calde 
mulțumiri și își exprimă recunoștința profundă 
pentru îndrumarea și sprijinul necontenit 
acordate sindicatelor în înfăptuirea în tot mai 
bune condiții a sarcinilor ce ne sînt încredin
țate.

Dezbătând pe larg îndatoririle sindicatelor 
pentru participarea lor mai activă la înfăp
tuirea politicii partidului de dezvoltare conti
nuă a bazei materiale a societății pe calea in
dustrializării socialiste, a aplicării pe scară

largă a cuceririlor științei șî tehnicii, Congre
sul U.G.S.R. a cerut sindicatelor să acționeze 
cu întreaga capacitate organizatorică și educa
tivă pentru antrenarea tuturor oamenilor 
muncii din industrie și agricultura de stat, din 
toate domeniile producției materiale în între
cerea socialistă pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor planului de stat pe 1976, a obiecti
velor planului cincinal stabilite în Directivele 
Congresului al XI-lea al partidului.

în centrul activității sindicatelor va sta sti
mularea permanentă a spiritului gospodăresc 
al oamenilor muncii, a inițiativei lor 'creatoare 
pentru introducerea noului în domeniul tehni
cii, preocuparea susținută pentru problemele 
organizării științifice a producției și a muncii 
în vederea creșterii continue a productivității 
muncii, îmbunătățirea calității produselor, re
ducerea cheltuielilor materiale, instaurarea 
unui regim susținut de economii de materii 
prime, materiale, combustibili și energie elec
trică.

Sindicatele se angajează să militeze cu per
severență pentru înfăptuirea politicii generale 
a partidului, a măsurilor stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. cu privire la conti
nua ridicare a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii.

Analizînd în profunzime conținutul activi
tății politico-educative și culturale de masă 
desfășurate de sindicate în lumina Programu
lui partidului, congresul apreciază că ideile 
originale și deosebit de valoroase, obiectivele 
acestui Program la a cărui inițiere și conce
pere, dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați adus o contribuție hotărîtoare, 
au constituit factorul esențial al creșterii ca
pacității de influențare a activității sindicate
lor sub conducerea organizațiilor de partid, 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, îmbogățirea orizontului lor 
spiritual, pentru aplicarea cu fermitate în 
viață a normelor și principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Asigurăm partidul, pe dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, că sindicatele din 
România vor acționa ferm pentru înfăptuirea 
acestui amplu program de dezvoltare a con
științei socialiste a maselor, de afirmare în 
toate sferele vieții sociale a principiilor eticii 
și echității socialiste, vor milita cu perseve
rență pentru îmbunătățirea permanentă a în
tregii activități politico-educative în vederea 
educării celor ce muncesc în spiritul concep
ției filozofice materialist-științifice a partidu
lui nostru, al patriotismului și internaționalis
mului socialist, în vederea dezvoltării gîndirii 
militante, revoluționare, în numele înfăptuirii 
idealurilor comuniste.

Exprimînd adeziunea deplină față de în
treaga politică internațională a partidului și

statului și mîndria tuturor oamenilor muncii, 
a întregului popor muncitor pentru prestigiul 
crescînd al României socialiste în lumea con
temporană, Congresul U.G.S.R. vă adresează, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimen
tele de profundă recunoștință și înaltă apre
ciere față de prestigioasa și neobosita dum
neavoastră activitate, de profundă originalitate 
și cutezător realism pentru instaurarea între 
partide, state și popoare a unor relații noi, de 
deplină egalitate și respect reciproc, pehtru o 
nouă ordine economică și politică internațio- 

. nală, pe baza principiilor egalității în drepturi, 
a independenței și suveranității fiecărui popor, 
pentru pace și securitate în lumea întreagă.

în spiritul principiilor marxist-leniniste 
care guvernează întreaga politică externă a 
partidului și statului nostru, U.G.S.R. se an
gajează să extindă și să adîncească în conti
nuare relațiile de colaborare și cooperare cu 
sindicatele din toate țările socialiste, din ță
rile în curs de dezvoltare, din cele capitaliste, 
va milita ferm pentru întărirea unității de ac
țiune și solidarității clasei muncitoare, a orga
nizațiilor sindicale din lumea întreagă, pentru 
apărarea intereselor vitale ale celor ce mun
cesc, împotriva exploatării și asupririi, a im
perialismului și neocolonialismului, pentru 
pace și progres social.

Punînd la baza întregii activități orientările 
de inestimabilă valoare pentru sporirea apor
tului și participării sindicatelor la întreaga 
viață economico-socială a țării, cuprinse în 
documentele Congresului al XI-lea al partidu
lui, în expunerea dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, Ia Congresul sindicatelor, vă 
asigurăm că vom acționa cu hotărîre și fermi
tate pentru dezvoltarea continuă a democra
ției muncitorești, pentru instaurarea unui stil 
de muncă întemeiat pe coordonate științifice, 
cu largă deschidere spre nou, pătruns de spi
rit militant, revoluționar, împotriva a tot ce 
este perimat, retrograd. Ne vom desfășura în
treaga activitate pe baza unei permanente 
consultări și legături cu masele de oameni ai 
muncii, inspirîndu-ne continuu din vasta ex
periență și înțelepciune a clasei muncitoare, a 
poporului.

Ne angajăm în fața Partidului Comunist 
Român, conducătorul încercat al poporului,. în 
fața dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort 
pentru ca sindicatele, în cadrul Frontului Uni
tății Socialiste, să-și aducă o contribuție pe 
măsura înaltelor răspunderi ce-i revin la mo
bilizarea oamenilor muncii pentru înfăptuirea 
exemplară a cincinalului 1976—1980, pentru 
realizarea mărețului Program al partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comu
nism.

ÎNCHEIEREA lucrărilor 
CONGRESULUI UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

Miercuri, 28 aprilie, au luat sfîr- 
șit lucrările Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

Desfășurat sub puternica impresie 
produsă de cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Congresul Uniunii 
Ge.nerale a Sindicatelor a constituit 
un moment de mare importanță in 
unirea și mai strinsă a eforturilor 
tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — in măreața operă de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

In ședința de dimineață, partici
panții la congres au salutat prezen
ța la lucrări a delegațiilor sindicale 
de peste hotare, sosite în cursul zi
lei precedente : Confederația Gene
rală a Muncii din Grecia, Confedera
ția Generală a Muncii din Peru, 
Organizația Unității Sindicale Afri
cane, Uniunea Sindicatelor Germa
ne (R.F. Germania), Organizația 
Muncitorilor Somalezi, Uniunea Oa
menilor Muncii din Burundi, Fede
rația Sindicatelor Independente din 
Sri Lanka, Confederația Generală a 
Sindicatelor din Republica Populară 
Democrată Yemen, Federația Gene
rală a Sindicatelor din Republica 
Yemen.

In reluarea dezbaterilor în plen au 
luat cuvintul tovarășii Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Maria Apetre, pre
ședintele comitetului sindicatului în
treprinderii „Textila“-Botoșani. Du
mitru Pădure, președintele comite
tului sindicatului de la Întreprinde
rea „23 August“-București, Vasile

Vranău, inginer la Inspectoratul sil
vic al județului Suceava, Ilie Co- 
drat, președintele comitetului sindi
catului de la întreprinderea de va- 
goane-Caracal, Vasile Miron, inspec
tor la Direcția sanitară a județului 
Teleorman. Ion Jinga, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Dumitru Bularca, preșe
dintele comitetului sindicatului 
I.F.E.T.-Nehoiu, Ana Mureșan, pre
ședintele comitetului Uniunii Sindi
catelor din Comerț și Cooperație, Io
nel Radu, inginer-șef la întreprinde
rea de transporturi auto-Tulcea, Vir
gil Lorințiu, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor Bistrița-Nă- 
săud. Petre Dascălu, președintele co
mitetului sindicatului de la IPROMET- 
București, Ion Oțelea, președin
tele comitetului sindicatului de la 
întreprinderea „Progresul“-Brăila, E- 
lena Dăbuleanu, președintele, comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea de hoteluri și restaurante 
Mangalia. Ion Zăvăleanu, președinte
le Consiliului județean al sindica- 
telor-Dolj, Ecaterina Vereș, pre
ședintele comitetului sindicatului 
de la întreprinderea „Textila" — 
Arad, Nicolae Nicolaescu, secretar de 
stat adjunct la Ministerul Sănătății, 
Maria Dimancea, președintele comite
tului sindicatului de la Întreprinderea 
„Solidaritatea" — Oradea, Iosif Bu
rlan. președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor — Harghita, 
Floarea Bucur, secretar al Consiliu
lui județean al sindicatelor Dîmbo
vița, Nicolae Gartner, președintele 
comitetului sindicatului de la între
prinderea „Dermatina" — Timișoara, 
Elena Nae, președintele comitetului 
Uniunii Sindicatelor din Industria 
Ușoară, general-locotenent Marin

Dragnea, președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, Arcadie Pauliuc, președintele 
comitetului sindicatului de la între
prinderea constructoare de mașini — 
Reșița, Petre Gras, președintele co
mitetului sindicatului de la Trustul 
de construcții hidrotehnice—Lotru, 
Ion Laslău, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor—Alba, Ste- 
lian Pătruțescu, directorul grupului 
școlar „Electronica" — București, 
Paul Dragomir, căpitan șef al portu
lui Constanța.

Luirid in considerare faptul că în 
plen și în cele opt comisii de lucru 
au luat cuvintul 355 de delegați și 
invitați, care au dezbătut pe larg 
problemele și documentele înscrise pe 
ordinea de zi, s-a hotărit sistarea 
discuțiilor.

Congresul a aprobat, în unanimi
tate, Raportul și activitatea Consiliu
lui Central al U.G.S.R., precum și 
Raportul și activitatea Comisiei cen
trale de cenzori.

Trecîndu-se la următorul punct al 
ordinii de zi, delegații au aprobat 
propunerile privind unele completări 
și modificări la Statutul-cadru al 
sindicatului, Statutul-cadru al Uniu
nii sindicatelor pe ramură de activi
tate, Statutul U.G.S.R. și Statutul 
consiliilor teritoriale ale sindicatelor. 
Totodată, delegații au hotărit să dea 
mandat Consiliului Central ce va fi 
ales să redacteze și să definitiveze, 
pe baza hotăririlor congresului, sta
tutele organizațiilor sindicale.

Delegații la marele forum au 
aprobat, apoi, în unanimitate, Rezo
luția Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, urmind ca

(Continuare in pag. a IlI-a)

A apărut în broșura!

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAECEAUSESCU 

la Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România
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ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
tot ce avem mai bun ca putere de muncă, 

inițiativă și spirit gospodăresc
Planul industrial 
pe 4 luni depășit
• PRAHOVA. Colectivele in-

dustriale din județul Prahova au 
realizat planul producției globale și 
marfă pe 4 luni ale acestui an cu 
două și, respectiv, trei zile mai 
devreme. Ca urmare, vor fi livrate 
peste sarcinile planificate : 
tone 
4 000 
tone 
tone 
lope,

’ și fag, 1 300 000 mp 
mp geam și alte produse. (Constan
tin Căprarul.

• GALAȚI. Industria județului 
Galați a îndeplinit planul pe 4 luni 
din acest an la producția globală. 
Pînă la finele perioadei se va ob
ține un spor de producție în valoare 
de circa 290. milioane lei. concreti
zat in 43 milioane kWh energie 
electrică, peste 44 000 tone fontă, 
16 800 tone oțel, 12 000 tone laminate 
finite, 1 041 tone carne de pasăre și 
altele. (Dan Plăeșu).

• VASLUI. Oamenii muncii 
din județul Vaslui au îndeplinit cu 
3 zile mai devreme planul pe prime
le 4 luni ale anului. Acest cîștig de 
timp permite realizarea unei pro
ducții globale suplimentare in va
loare de peste 40 milioane lei. (Cră
ciun Lăluci).

• NEAMȚ. Colectivele indus
triale din județul Neamț au realizat 
planul pe 4 luni cu 3 zile mai de
vreme. S-au creat astfel condițiile 
pentru a se produce suplimentar 
1 600 tone țevi din oțel fără sudură, 
600 tone fire și fijjre sintetice, 12 000 
tone ciment, 1 700 prefabricate, 2 000 
metri cubi cherestea, 2 350 hl lapte, 
precum și cantități însemnate de 
strunguri carusel, mobilă, mașini 
agricole și altele. (Ion Manea).

17 000 
petroluri, 202 000 tone păcură, 
tone uleiuri minerale, 1477 

oțel aliat și superior aliat, 320 
polietilenă, 4 440 bucăți anve- 
400 mc cherestea de rășinoase 

' ~......... hîrtie, 765 000

Minutul cu 12 secunde in plus
— Ce facem, tovarășe Boțea, iar 

am oprit conveierul din lipsă de 
aer ! l-am anunțat pe cei de la ser
viciul energetic — precizează mai
strul Ion Uță — dar am impresia că 
nu prea se grăbesc.

Maistrul Ștefan Boțea, secretarul 
comitetului de partid din secția tur
nătorie de oțel a ÎNTREPRINDERII 
„23 AUGUST" DIN CAPITALĂ nu 
mai are nevoie de nici o explicație : 
fiecare minut de stagnare a unei 
astfel de instalații înseamnă o scoa
tere din ritmul record al ultimelor 
zile. Pune mina pe telefon și este 
asigurat că instalația de aeraj va 
reintra imediat în funcțiune.

— Conveierul este încă în probe 
tehnologice — ne spune el — dar 
noi vrem ca și în această perioadă 
să funcționeze din plin. Experiența 
de aici o vom aplica și la alte linii 
tehnologice, aflate acum în execu
ție ; preluîndu-le din mers, vom rea
liza suplimentar însemnate cantități 
de produse pentru sectoarele prelu
crătoare ale uzinei.

Garanția unei asemenea reușite ? 
„Pregătirea temeinică a oamenilor 
pentru noile capacități de producție", 
afirmă Ion Uță. Brigada sa este for
mată din fete și băieți, care au ter
minat cursul de calificare exact in 
zilele cind conveierul intrase în re
cepția finală. Li s-a încredințat răs
punderea de a lucra aici și, cu toate 
dificultățile inerente începutului, 
rezultatele arată că cea mai tinără 
promoție de muncitori (din care fac 
parte Georgeta Bălan, Elena Gălă- 
țeanu — in prezent eleve la liceul 
seral — Elena Buzatu, Viorel Călin, 
Tatiana Dobre și Mariana Brînzoi) 
a pășit cu dreptul în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Pentru că, 
pină in prezent, secția a realizat o 
producție suplimentară în valoare de 
peste 7 milioane lei. în condițiile in 
care oțelul se toarnă în timp ce con
structorii își înalță și ei schelele în 
aceeași hală, este un succes dcose-

Întreprinderea „23 August" din Capitală: Imagine din secția montai 
locomotive

bit, iar succesele, după cum remarca 
tovarășul Ștefan Boțea, obligă 1

Replica ne trimite instantaneu la 
cele două mari panouri de la intra
rea in întreprindere. Unul înfățișea
ză angajamentele asumate în între
cerea socialistă pe acest an : o pro
ducție globală suplimentară în va
loare de 53 milioane lei și o pro
ducție marfă peste plan însumînd 
25 milioane lei. Celălalt spune doar 
cit valorează un minut — minutul 
care, prin prisma producției reali
zate, ar trebui să aibă cu 12 secun
de mai mult decît avea anul trecut. 
De o parte, deci, angajamentele clă
dite pe temelia unei înalte cote pro
ductive. De alta, simbolul metrono
mului care cere implacabil eforturi 
pentru împlinirea cuvintului dat.

La prese și compresoare, unde s-a 
înregistrat, se pare, cea mai înaltă 
creștere de producție, accentul prin
cipal a fost pus pe folosirea mai 
bună a mașinilor și pe îmbunătăți
rea tehnologiilor de fabricație. Și, 
iată, indicele de utilizare a agrega
telor a crescut cu 10 procente. Dar 
nici acest record, anticipează Marian 
Avram, secretarul comitetului de 
partid al secției, nu va rezista prea 
multă vreme. Argumentul 1 Dorința 
oamenilor de autodepășire. Echipe 
cum sint cele conduse de Ion Gean
tă, Ion Iancu, Miner Răducanu, Con
stantin Pavelescu, Nicolae Bocancea 
sau Călin Cionoiu nu se mulțumesc 
niciodată cu ceea ce au realizat.

La motoare, avans în ritm con
stant : fiecare lună s-a încheiat cu o 
depășire la producția marfă de 6 la 
sută. Șeful secției, Gheorghe Girlea, 
ne demonstrează însă că, dincolo de 
o asemenea „staționare" (dacă poate 
fi vorba de așa ceva într-o secție 
care în ultimii doi ani și-a dublat 
producția), pot fi detectate cu ușu
rință o seamă de creșteri în ce pri
vește calitatea și asimilarea de pro
duse noi. Cum s-a ajuns la o aseme
nea reglare a întregului mecanism 
productiv ? Drept răspuns, Gheorghe 
Andrei, locțiitorul secretarului comi
tetului de partid din secție, propune 
un lung șir de acțiuni : repartizarea 
tuturor membrilor comitetului pe 
ateliere și schimburi, supravegherea 
atentă a modului cum sint folosite 
utilajele de bază, întărirea spiritului 
combativ față de orice abateri, prin 
intervenția operativă a comisiilor de 
disciplină...

Pretutindeni, în toate secțiile în
treprinderii — aceleași preocupări 
pentru mai mult și mai bine, aceleași 
căutări înnoitoare. Suma lor — mai 
mult decît edificatoare. Pînă acum, 
colectivul întreprinderii a realizat 
peste plan o producție în valoare de 
peste 40 milioane lei ; au fost fabri
cate suplimentar 9 locomotive diesel 
hidraulice de 450 C.P., motoare în
sumînd 9 430 C.P., o presă hidraulică 
de 200 t.f„ 217 tone utilaje tehnolo
gice pentru industria lemnului și in
dustria metalurgică.

Dumitru TtRCOB

în constelația industriei 
sibiene oscilezi o clipă în
tre vechile hale înnegrite 
de decenii ale întreprinde
rii „Independența" sau ale 
altor mari întreprinderi și 
noua platformă industrială 
dezvoltată în anii din urmă 
într-o coastă a orașului 
medieval, ca o aripă vi
guroasă, cuprinzătoare, 
platformă unde aceleași 
întreprinderi sau altele noi 
și-au edificat hale moder
ne, secții de bază ale ra
pidei lor dezvoltări. Celor 
două vîrste ale arhitectu
rii industriale sibiene le 
corespund, în plan uman, 
vîrste ale acestui detașa
ment al clasei noastre 
muncitoare in componența 
căruia intră muncitori cu 
înaltă experiență, cu înal
tă calificare, și cărora li se 
alătură an de an sute și 
mii de tineri proveniți atit 
din împrejurimi, cit și din 
alte colțuri de țară. Sibiul 
dă anual nu numai pro
ducție. Sibiul pregătește 
an de an — pentru pro
priile nevoi și pentru eco
nomia națională — mii de 
tineri muncitori. Bătaia de 
inimă a acestor tineri este 
cea dintîi care receptează 
bătaia de inimă a muncito
rilor cu experiență, a co
muniștilor din Întreprinde
rile Sibiului.

La „Independența-2“ te 
impresipnează arhitectura 
funcțională timbrată de 
monumentalitate. Te im

însușiri de tineri comu
niști, se împlinesc destine. 
Printre cei mai iscusiți 
pedagogi, care acționează 
în primul rind prin exem
plul lor personal — vorba 
e de argint, fapta e de aur 
— se numără oțelari pre
cum Virgil Tăvală, Gheor
ghe Paștiu, Traian Șoimu,

ceeași orbită a înaltei răs
punderi față de formarea 
tinerei generații de mun
citori. Comunistul Aurel 
Hanzu, prin exemplul său 
personal, prin talentul său 
pedagogic, a adunat în ju
rul său tineri de nădejde, 
precum vîlceanul loan Ma
rin, moldoveanul loan în

sușiri omenești — sînt 
mijloacele eficiente ale a- 
cestui pedagog. In aceeași 
secție l-am cunoscut și pe 
Csalner Alfred, muncitor 
cu înaltă calificare. care 
ne-a spus cu mîndrie că, 
în cei 26 de ani pArecuți 
în această secție, a predat 
în fiecare an ștafeta iscu-

VORBA E DE ARGINT
FAPTA E DE AUR
Printre „pedagogii în salopeta" 
de la „Independența" Sibiu

presionează munca, iscusin
ța oamenilor. Te impresio
nează însăși denumirea de 
„sectoare calde" pe care o 
au cele mai importante 
secții și ateliere de aici, 
Un sector cald este stră
bătut de aspra căldură 
umană. Un sector incan
descent al conștiinței mun
citorești. Se făuresc aici

Gheorghe Oprișor sau 
Isaiia Oprișor. Muncitorii 
de aici realizează utilaje 
de bază destinate sectoa
relor calde ale platforme
lor industriale din Ale
xandria, Bîrlad, Brașov, 
Bacău, Tg. Secuiesc etc. 
Crearea de unicate, punind 
probleme deosebite față 
de producția în serie, re
prezintă pentru tinerii an
gajați un puternic cimp 
magnetic, care le dă posi
bilitatea să intre și să tră
iască, cum ar spune poe
tul Nicolae Labiș, „în mie
zul unui ev aprins".

Deși desfășoară o acti
vitate mai puțin spectacu
loasă, o altă secție a în
treprinderii, și anume Me
canică 3, se înscrie pe a-

Reportaj de
Mihai NEGULESCU

eș, precum Vasile Glodea- 
nu, Dumitru Sirbu, Ion 
Marcu și alții. Credința 
lui neabătută este aceea 
că „pe un tînăr nu trebuie 
să-1 strunești cu mijloace 
administrative pentru a 
deveni un bun muncitor, 
un muncitor cu conștiință 
înaintată". Legătura de la 
om la om, de la inimă la 
inimă, modelarea treptată, 
responsabilă și plină de 
grijă, dar nu călduță și to
lerantă, comparabilă cu a- 
ceea a grădinarului — a 
unui grădinar de alese in-

sinței cel puțin unui mun
citor mai tinăr ca el.

Și tot aici l-am cunos
cut pe. lăcătușul Lazăr 
Laurian, „unchiul Lauri
an", cum i se zice cu sti
mă familială acestui ve
teran al uzinei. Cind. în
tr-o adunare de partid, 
s-au pus în dezbatere po
sibilitățile de sporire a 
productivității muncii în 
cadrul secției, a tresărit 
„bătut de un gind“. A tre
sărit la gîndul că, de pildă, 
strungul automat cu mul
te axe — care la fiecare 
ciclu de rotire dădea o pie
să pentru lanțuri hidrau
lice — ar putea, trebuia 
să poată, să dea la aceeași 
rotire două piese. Dar cum 
urma să se realizeze con-

creț acest lucru ? Sînt doi 
ani de atunci și, iată, după 
depășirea a nenumărate 
greutăți, după elaborarea, 
verificarea și perfecționa
rea a 50 de rețiere noi, mi
nunea s-a produs : strun
gul, de a cărui bătrinețe 
păreau convinși tehnicie
nii, a fost în stare să dea, 
la un singur ciclu de ro
tire, nu una, ci două pie
se la aceiași parametri 
calitativi ! Comunistul La
zăr Laurian ne mărturiseș
te că a procedat așa ști
ind că sporirea productivi
tății este o sarcină de par
tid, iar cit privește strun
gul respectiv, cine altci
neva il cunoștea mai bine 
decît el, care il demon
tează și îl montează ca pe 
o ..jucărie" ? 1 „Și-a dat 
seama din interior (ființe
le cresc din interior, oare 
cine a observat acest lu
cru minunat ?...) ce se 
poate face cu acest strung", 
ne spune șeful secției des
pre „unchiul Laurian" și 
rețin spusele sale întrucit 
aceasta mi se pare a fi 
trăsătura definitorie a 
dăruirii cu care acționează 
comuniștii. Ei își dau sea
ma din interior de nevoi
le producției și — deopo
trivă — de nevoia, de da
toria de a împărtăși din 
experiența lor, din modul 
lor de a gîndi și a trăi, 
celor din preajmă.

La „Independența" Sibiu, 
asemenea oameni nu sînt o 
raritate. Dăruirea muncito
rească — prezentă sub 
cele mai diferite înfățișări 
în munca și creația de 
fiecare zi — constituie o
trăsătură exemplară a co
muniștilor uzinei, transmi
să ca o ștafetă celei mai
tinere generații.

l
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Istoria în ștoală— tribună a educației 
patriotice și internaționaliste

Istoria este Știința cea mai apro
piată de inima, tineretului, deschisă 
a prinți ușor și, a reține, pentru toată 
viața,* fapte semnificative, personali
tăți de seamă .ale istoriei noastre 
naționale, momente cruciale din des
fășurarea luptei eroice a poporului 
nostru, pentru păstrarea ființei 
de neam, pentru libertatea na
țională și' sociailă. Vizitarea unor 
monumente istorice sau a unor locuri 
unde s-au dat bătălii memorabile 
trezește în sufletul școlarilor și ti- 
rreretalui studențesc sentimente de 
cald patrintlsm și de prețuire a 
trecutului nostru glorios. Aseme
ne» evocări la fața locului rămin 
neșterse in memorie. Pe la Călugă
reai am trecut de nenumărate ori in 
cercetările mete’arheologice. dar ima
ginea ce mi s-ia întipărit pentru tot
deauna în mintie este legată de prima 
vizită cu grupa» noastră de studenți, 
acum peste 45 de ani, sub conduce
rea profesorului nostru C. C. Giu- 
rescu. închizînd oichii, îmi răsare și 
acum imaginea aliară, limpede a te
renului unde s-a. desfășurat marea 
încleștare pentru apărarea libertății, 
cit și imaginea măreață, voievodală, 
a Viteazului Mihai, ca o străfulge
rare prin veacuri Jn urmărirea fuga
rului Sinan Pașa. Din sertarele tăi
nuite ale memorie? răsăreau și ver
surile lui George Ctoșbuc — și ast
fel trăirea momentului istoric era 
completă.

Istoria nu este știfința care să se 
predea numai de la catedră — ex 
cathedra; ea trebuie să coboare în 
mijlocul mulțimii, al vieții, printre 
tineret, să țină mereu legătura cu 
solul patriei, îmbibat de milenare 
moșteniri. Patriotismul nu este .o 
stare de sentiment momentană și re- 
strînsă. EI pornește din adîncurile 
străvechi1 ale trecutului poporului 
nostru și îmbrățișează întreaga vatră 
de formare și' dăinuite a sa. Pre
darea istoriei este o școală a edu
cației patriotice, angajante. de for
mare a omului nou. cetățeanului 
conștient de responsabilitatea sa față 
de popor și de aspirațiile acestuia. 
Lecția de istorie se cere a fi nu 
numai un mijloc de îmbogățire a cu
noștințelor elevilor și studenților,

ci mai ales o tribună care să facă 
pe tineri să intuiască marile coman
damente ale propriului popor și ale 
omenirii.

O primă datorie ce incumbă fiecă
ruia este aceea de a cunoaște bine 
și corect istoria patriei, jertfele îna
intașilor pentru conservarea ființei 
neamului și independență. „Noi, co
muniștii — spune secretarul general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — conside
răm că este o datorie de onoare de 
a studia, de a cunoaște și a cinsti 
cum se cuvine pe cei care au con
tribuit la făurirea națiunii noastre". 
Și mai departe : „Oare cum s-ar

retului și tuturor cetățenilor țării 
noastre acele argumente științifice, 
cu care trebuie să răspundem acelor 
încercări ale unor istorici străini de 
a denatura adevărul privind forma
rea poporului nostru, unitatea lui, 
lupta pentru făurirea statului na
țional unitar român sau realitățile 
legate de mișcarea muncitorească din 
țara noastră. Istoria este, și in această 
privință, o armă, nu numai științi
fică și educativă, dar și politică. 
Ea este o știință polivalentă, care 
răspunde cerințelor multiple ale so
cietății noastre socialiste. De aceea 
ne exprimăm și aici nedumerirea 
față de faptul că predarea istoriei,

însemnări de prof. univ. Dumitru BERCIU

simți un popor care nu și-ar cu
noaște trecutul, nu și-ar cunoaște is
toria. Nu ar fi ca un copil care nu-și 
cunoaște părinții ? Fără Îndoială că 
așa ar fi". Cunoașterea și prețui
rea trecutului au o valoare educativă 
imensă, fiindcă numai astfel se poate 
înțelege unitatea dialectică între tre
cut, prezent și viitor. „Fără acest tre
cut n-ar exista nici prezentul și 
n-am putea făuri nici viitorul", spu
nea, de asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, găsindu-se, ca totdeauna, 
pe linia gîndirii românești și spiri
tualității noastre, care ne amintește 
de vorbele cu tllc ale cronicarului 
Miron Costin : „Cu acele trecute 
vremi să pricepem cele viitoare".

Poporul nostru construiește socie
tatea socialistă și înaintează spre 
edificarea celei mai înalte societăți, 
comuniste, cu conștiința că aici, pe 
aceste meleaguri traco-geto-dace, 
daco-romane și apoi românești, se 
află vatra multimilenară a sa și a 
alor săi. Istoria este știința care des
chide fereastra spre adîncurile isto
riei străbune și contribuie eficient la 
formarea acelei conștiințe a unui tre
cut de mai multe mii de ani, a unei 
dăinuiri neîntrerupte pe aceleași me
leaguri și a unei unități indestructi
bile de neam — lingvistice și spiri
tuale. Istoria pune la îndemîna tine

ca disciplină, lipsește complet in 
unele școli de cultură generală 
sau liceală. După părerea noas
tră, virsta cea mai deschisă, cea mai 
receptivă cunoașterii istoriei este 
aceea a tineretului școlar. Nu este 
6 simplă întîmplare faptul că în 
cadrul cercetărilor arheologice din 
țara noastră sint nu puține cazurile 
cind elevi de școală au descoperit 
comori ale trecutului nostru istoric, 
îmi amintesc cu emoție de doi elevi 
din clasele a V-a și a Vl-a de la Co- 
păcelu, județul Vîlcea, care acum 
cițiva ani îmi aduceau fragmente ce
ramice din sec. I e.n. și mă întrebau : 
„Așa-i că sint din vremea lui Dece- 
bal ?“. Și, într-adevăr, ele datau din 
epoca regelui erou. Și la despărțire, 
cel doi elevi, îmi spuneau foarte mîn- 
dri : „Nouă ne place istoria, avem să 
facem istoria". Această angajantă do
rință este de fapt a tuturor viitorilor 
cetățeni ai României socialiste, în- 
trucît istoria stimulează pasiunea de 
a munci, de a ne dărui întreaga noas
tră capacitate de muncă progresului 
și înfloririi patriei, ea cultivă înal
tele virtuți ale poporului nostru 
transmise din generație în generație 
de-a lungul secolelor, ne deschide un 
larg orizont de cunoaștere a tuturor 
popoarelor, a formării omului însuși

și a societății omenești. Din acest 
punct de vedere, disciplina istorică 
are rol activ în formarea concepției 
materialist-dialectice despre lume și 
societate. Ea dezvăluie etapele mer
sului neîncetat ascendent, mai repe
de sau mai încet, cu opriri uneori, 
dar totdeauna ireversibil înainte. 
Prin marile, pilde ale trecutului pe 
care le readuce în prezent profeso
rul de istorie este un educator al pa
triotismului, al umanismului, al in
ternaționalismului. . Coborînd adine 
în trecut, el lămurește rădăcinile 
unor evenimente și situații prezente, 
cu particularitățile lor generate de 
istoria fiecărui popor și de care tre
buie să se țină seama în construirea 
societății noi. Prin cunoașterea legi
lor general-valabile ale dezvoltării, 
dar și a particularităților specifice, 
istoria vine să contribuie la înțele
gerea învățăturii marxist-leniniste 
cu privire la construirea socialismu
lui și comunismului.

Este un motiv de satisfacție faptul 
că în repetate rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat va
loarea învățăturilor pe care le dă 
istoria și rolul educator al acestei 
discipline. Prin cunoașterea cît mai 
temeinică a istoriei de mai multe ori 
milenare a poporului nostru, a uni
tății de neam, de limbă și spiritua
litate, ca și a istoriei naționalități
lor conlocuitoare, profesorul de is
torie și cercetătorul din domeniul 
acestei discipline vin să contribuie 
la întărirea solidarității și frăției de 
muncă și luptă a tuturor fiilor aces
tui pămint, fără deosebire de națio
nalitate, 'pentru ca împreună să pu
tem constitui un tot unic în efortu
rile pentru edificarea socialismului 
și comunismului în patria noastră 
comună.

Nu putem încheia aceste rinduri 
decit cu îndemnul pe care îl adresa 
cu ocazia deschiderii unui an uni
versitar studențimii noastre tovară
șul Nicolae Ceaușescu : „Prețuiți în
făptuirile părinților și strămoșilor 
noștri, munciți fără preget pentru a 
dezvolta opera minunată pe care o 
moșteniți".

Noua Casâ de culturd a sindicatelor din Lugoj — un edificiu la care și-au 
adus contribuția, prin muncâ patrioticii, și cetâțenli orașului

Orașe fruntașe în întrecerea 
pentru buna gospodărire și frumusețe

LUGOJ
Ieri, în cadrul unei festivități, municipiului Lugoj (județul Timiș) 

l-a fost decernat premiul I și diploma de fruntaș pe țară în întrecerea 
patriotică pe anul 1975 pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a 
municipiilor cu o populație de sub 50 000 locuitori. într-o atmosferă 
entuziastă, participanții la adunare au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se angajează să de
pună noi eforturi pentru dezvoltarea municipiului în care trăiesc și 
muncesc, pentru a-1 face tot mai frumos.

I FAPTUL
DIVERS
La „Cărarea
cea
pietroasă"

In sectorul silvic numit „Că
rarea.cea pietroasă" din cartierul 
Ferneziu. al municipiului Baia 
Mare, a izbucnit un violent in
cendiu. Toți cetățenii din jur au 
sărit ca unul. în sprijinul lor au 
venit pompierii civili și militari. 
Numai datorită acestor interven
ții energice a fost limitată dis
trugerea puieților abia plantați 
pe terenul viitoarei păduri din 
anul 2000. Martor ocular, cores
pondentul nostru voluntar Irimle 
Mureșan este de părere că, deși 
vîntul a împrăștiat cu repeziciune 
scintei și flăcări in jur, pagubele 
ar fi putut să fie mal mici dacă 
in sectorul amintit se afla mă
car un post telefonic, spre a fi 
anunțați mai repede pompierii 
militari.

Valori educative 
ale teatrului muzical

Decada operetei ro
mânești, desfășurată 
recent pe scena Tea
trului de Operetă 
bucureștean, vine să 
întregească ansamblul 
manifestărilor prin care 
muzicienii lntimpină 
aniversarea partidu
lui, ziua de 1 Mai, 
prin care se pregătesc 
pentru Congresul e- 
ducației politice și 
culturii socialiste.

Afișul decadei ope
retei bucurestene a re
levat, în primul rind, 
diversitatea tematică a 
spectacolelor originale 
ale acestei stagiuni, 
suficient de multe și 
interesante pentru a 
îngădui alcătuirea u- 
nei asemenea manifes
tări de amploare fără 
a se apela la eforturi 
speciale (noi montări 
sau reluări). O ponde
re deosebită a avut, ast
fel, tematica inspirată 
din contribuțiile aduse 
de personalități ale 
artei românești la pro
movarea unei arte na
ționale autentice, de 
valoare. Fie că este 
cazul unei partituri 
devenite „clasice" — 
I.ăsați-mă să cîni de 
Gherase Dendrino 
(spectacolul cu cea 
mai lungă serie de re
prezentații, de la pre
miera din 1954) — fie 
că primesc viață și vi
brație muzicală chi
puri simbolice ale lite
raturii romantice — 
Enăchiță Văcărescu. In 
opereta lui Elly Ro
man Spune inimioară, 
spune — sau mari in
terpret! ai scenelor 
muzicale, ca Leonard 
de Florin Comișel (cea 
mai recentă premieră 
a teatrului, In 1975) — 
asemenea teme se do
vedesc generoase și 
trezesc emoția publi
cului.

$i pentru că evo
căm reacția publicului 
ce frecventează tea
trul de operetă, să 
consemnăm că aceas
tă reacție marchează — 
prilej de justificată 
mindrie pentru inter- 
preți și autori — si
tuarea spectacolului 
românesc la nivel de 
egalitate cu cel al re
pertoriului universal

consacrat. Dacă nu 
toate titlurile își pot 
revendica acest merit, 
este suficient totuși să 
privești afluența de 
public la opereta lui 
Dendrino, evocîndu-1 
pe Ciprian Porumbes- 
cu. la cea a lui Comi
șel, amintind gloria 
Iul Leonard, pentru a 
înțelege că asemenea 
afecțiune constantă în
seamnă totodată op
țiune, deci atitudine 
față de creațiile com
pozitorilor noștri.

Repertoriului deca-

însemnări 
pe marginea 

recentei 
decade 

a operetei 
românești

del I s-au adăugat șl 
alte titluri apreciate de 
public —- versiunea de 
musical realizată de 
Florin Comișel în par
titura Soarelui Lon
drei, precum și o fan
tezie „științifico-fan- 
tastică" din care răsar 
și ilustrări ale vieții 
tineretului : opereta
Mătușa mea, Faustina 
de Liviu Cavassi.

In ansamblul reper
torial al Decadei, ex
periența abordării is
toriei contemporane — 
Răspintia de Florin 
Comișel — este doar 
un început de drum. 
Dar această lucrare, 
inspirată din marele 
moment al „Fierbin
telui August" este, 
prin valoarea ei te
matică și artistică o 
meritorie contribuție 
la dezvoltarea teatru
lui muzical contempo
ran.

Este și semhul unor 
noi preocupări ale 
teatrului. Regizorul 
George Zaharescu, di
rector artistic al ope
retei, apreciind specta
colele acestei decade, 
sublinia dorința colec
tivului de a asigura 
neabătut o producție 
artistică cu profil de

teatru înaintat prin 
idei și limbaj, un 
teatru muzical anga
jat, militant, impu- 
nindu-se prin preocu
parea pentru contem
poraneitate, prin în
depărtarea de orice 
manifestări rutiniere, 
convenționale. Sem
nul cel mal vizibil al 
unei asemenea atitu
dini se poate descifra 
în cel de-al șaselea ti
tlu al repertoriului 
decadei, „spectacolul 
de dans, cint și cu- 
vînt" Viața — dragos
tea omului... ale cărui 
valori politico-educa
tive și emoționale âu 
fost subliniate intr-o 
cronică a „Scinteii".

Deziderate, utile și 
întemeiate, în această 
direcție s-au formulat 
și la colocviul organi
zat de teatru pe mar
ginea creației origina
le de operetă. A coopta 
cele mai bune condeie 
pentru conceperea u- 
nor scenarii-librete de 
Înalt nivel literar, a 
convinge o seamă de 
compozitori de valoa
re să nu ocolească o- 
pereta constituie dezi
deratele de la care se 
pornește în acțiunea 
de promovare a tea
trului de gen.

Se știe, condiția suc
cesului oricărui spec
tacol muzical este cea 
a realizării cooperării 
dintre creatorul de li
bret și muzică^ pe de 
o parte, și creatorul 
viziunii scenice, pe d« 
altă parte. Teatrul de 
operetă a reușit să 
promoveze astfel cite* 
va lucrări demne de 
relevat. Realizările 
decadei, validate de 
aprecierea publicului, 
au arătat că opereta 
noastră poate răspun
de nobilelor îndatoriri 
educative ce st tu in 
fa;a mișcării artistice 
a țării.

Cu condiția ca acest 
moment să nu fie un 
capăt de drum, ci o 
experiență de pros
pectare a yiitorului, 
un început de... per
manență.

Grigore
CONST ANTINESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

COMPETIȚII DE MASĂ
ORADEA : „Festivalul sportiv".

Aproape 3 000 de tineri sportivi din 
județul Bihor au venit la Oradea
pentru a lua parte 
sportiv" organizat de 
tean al sindicatelor, 
cu consiliul județean 
ție fizică și sport 
școlar județean.

„Ffestivalul sportiv" a debutat cu 
defilarea tuturor concurenților după 
care, pe zece baze sportive au avut 
loc întrecerile la 18 discipline : atle
tism, ciclism, tenis de cîmp, radio
amatorism, popice, 
alte sporturi de 
Gâță).

la „Festivalul 
consiliul jude- 
în colaborare 
pentru educa

și inspectoratul

tir, oină, lupte și 
masă. (Dumitru

SIBIU : „Crosul tineretului". La 
Sibiu, un mare număr de tineri 
muncitori și elevi din întregul județ 
au luat startul în „Crosul tineretu
lui" — faza județeană. Printre câști
gători, in ordinea celor trei categorii 
de virstă : Mariana Hiiffner (Cisnă-

FOTBAL:

Ieri în divizia A
In etapa de ieri a divizionarelor A, 

gazdele au obținut victoria in majo
ritatea cazurilor ; trei excepții numai
— victoria arădenilor la Cluj-Napo
ca și scorurile de egalitate de la Ba
cău și Constanța. Scorul etapei l-au 
realizat, acasă, ieșenii. Cum se an
ticipa de altfel, clasamentul a fost 
serios „perturbat" : și-au păstrat 
locurile doar Steaua, Dinamo. Poli 
Timișoara, S.C. Bacău și... ultimele 
trei clasate, adică U.T.A., C.F.R. și 
Universitatea Cluj-Napoca, Dar iată 
rezultatele tehnice ale meciurilor 
etapei a XXV-a, care, după cum a 
reieșit din transmisiile crainicilor 
radiodifuziunii, au fost urmărite de 
un public numeros — circa 120 000 
de spectatori : S.C. Bacău — Steaua 
2—2 (1—1), F.C.M. Reșița — Dinamo 
2—1 (1—1), Sportul studențesc — 
C.F.R. 1—0 (1-0), Răpit* — F.C. Argeș 
1—0 (0—0), Universitatea Cluj-Napo
ca — U.T.A. 0—2 (0-0), F.C. Con
stanța — Politehnica Timișoara 0—0, 
Universitatea Craiova — F.C. Bihor 
1—0 (0—0), A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 
Olimpia 2—0 (1—0), Politehnica Iași
— Jiul 4—0 (3—0).

die). Teodor Gabor (Mediaș). Maria 
Oprișcan (Avrig), Tiberiu Mărginean 
(Copșa Mică), Cornelia Crișan (Me
diaș) și Toma Florian din localitate. 
(Nicolae Brujan).

TIMIȘOARA : întreceri de moto- 
clclism. în organizarea asociației 
sportive „Progresul" din Timișoara, 
motocicliști din Baia Mare, Balș, 
Brașov, București, Lugoj, Oradea, 
Reșița, Tg. Mureș, Sibiu și Timi
șoara au participat la un reușit con
curs de viteză pe circuit, găzduit de 
orașul de pe Bega. Miile de specta
tori au aplaudat curajul, tehnica Și 
îndemînarea de care au dat dovadă 
cei mai mulți dintre concurenți. S-au 
evidențiat în mod deosebit sportivii 
Ionel Pascotă (Progresul — Timișoa
ra) și Gunter Seuchenstein (C.S.M. 
Reșița), care au ciștigat cîte două 
probe : la 250 cmc și nelimitat și, 
respectiv, la 75 cmc și 175 cmc. Pri
mele trei locuri în clasamentul pe 
echipe au fost ocupate. în ordine, de 
C.S.M. Reșița, Progresul Timișoara 
și Metalul — București. (Cezar 
Ioana).

ARAD : Concurs de orientare tu
ristică. In județul Arad, în zona dea
lurilor Lipova-Băi, s-a desfășurat 
concursul județean de orientare tu
ristică la care au luat parte peste 
200 de concurenți. Cei mat buni s-au 
dovedit a fi reprezentanții asociații
lor sportive „Strungul" din Arad și 
„Șoimii" Lipova. asociații care s-au 
clasat pe primele locuri. Cu ocazia 
concursului) s-au organizat și de
monstrații de box. judo și gimnas
tică. (Constantin Simion).

Multă vreme faima 
Lugojului a stat sub 
semnul de „oraș al 
cîntecului". (Aici acti
vează de 165 de ani, 
fără întrerupere, co
rul popular „Ion 
Vidu“). Apoi, în anii 
construcției socialiste 
faima Lugojului a 
fost sporită de aceea 
de „oraș al textiliști- 
lor", faimă care s-a 
amplificat prin dez
voltarea unor noi ra
muri industriale. O 
altă faimă a Lugoju
lui, pe care locuitorii 
lui o înnobilează me
reu cu noi fapte de 
hărnicie și spirit ci
vic, este de „oraș fru
mos". In competiția 
pentru gospodărire și 
înfrumusețare, Lugo
jul s-a situat cu con
secvență, în ultimii 
ani, printre orașele 
fruntașe.

— Aceasta, pentru 
că noi am privit și 
privim întrecerea nu 
ca un scop în sine, ci 
ca un mijloc prin care

să dăm curs ideilor șl 
inițiativelor oameni
lor de a gospodări .cît 
mai bine orașul, de 
a-1 face mai frumos 
— ne spune primarul 
Pavel Fișteag.

Cifrele exprimă cel 
mai bine eforturile 
locuitorilor : s-au pre
parat și turnat 2 000 
mc de beton, 2 600 
mc de mozaic, s-au 
executat umpluturi de 
pămint de circa 
100 000 mc. De ase
menea. pe 2,5 km s-au 
executat lucrări de 
extindere a alimentă
rii cu apă ; pe alți 
3 km s-au executat 
lucrări de canalizare ; 
pe 15 străzi s-au exe
cutat pavări și asfal
tări ; pe 51, reparații 
și întrețineri. Au fost 
amenajate spații verzi 
pe o suprafață de 
47 ha — pentru că o- 
rașul nu are un parc 
mare ; are. în schimb, 
multe „parcuri mici", 
parcuri-grădină. con
struite in curțile lo*

cuințelor, în fața 
blocurilor și a insti
tuțiilor. Dar marea 
pasiune a lugojenilor 
rămîne amenajarea, 
de-a lungul Văii Ti
mișului, a falezelor 
și a unor zone de 
joacă pentru copii.

Cine au fost și sint 
cei mai inimoși gos
podari ai întrecerii 
pentru înfrumuseța
rea acestui oraș cu 
populație de 45 000 de 
locuitori, care a obți
nut premiul I pe țară? 
Cind i-am adresat în
trebarea, primarul a- 
vea în față o listă a 
deputaților fruntași, a 
cetățenilor, a conducă
torilor de întreprin
deri și instituții. Dar 
a socotit că, cel mai 
potrivit răspuns este 
acesta : cetățeanul Lu
gojului, fără excepție, 
este adevăratul frun
taș.

Constantin
PRIESCU

„Pe-onoarea 
mea“ — zicea. 
Dar n-avea

La fiecare două fraze, Costi- 
cd Dumitrache din Craiova te 
asigura că cele spuse de el 
sint absolut reale : „Pe-onoa- 
rea mea !“ Așa l-a asigurat 
și pe un cetățean, care do
rea sd obțină cit mai repede cu 
putință permisul de conducere 
auto :

— E greu, pe onoarea mea ci 
e greu, dar se face. Pe onoarea 
mea că se face, dacă scoți pa
tru miișoare.

— N-am decit 3 300, toți banii.
— Se face, pentru că-mi ești 

simpatic. Altfel, pe onoarea mea, 
dacă...

Și tot așa, cu „onoarea" 
după ce incasa banii, nu-și 
„onora" nici o promisiune, 
altfel, nici n-avea cum. Ori
cite ori vedea cite un milițian, 
il ocolea de la o poștă. Dar de 
ce i-a fost frică n-a scăpat. Și, 
după cum decurg cercetările, 
singur și-a zis, in arestul mili
ției : „Am incurcat-o rău de tot 
și, pe-onoarea mea, că..." '

lui, 
mai 
De 
de

Hoinarii

CLASAMENTUL

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

aprilie, 1 2 mai. în țară. : vreme ră
coroasă. îndeosebi în regiunile din 
nordul țării, la începutul intervalului, 
ftpoi se va încălzi treptat. Vor cădea 
ploi locale. îndeosebi cu caracter de 
aversă, mai frecvente în jumătatea de 
nord a țării. în prima zi, în regiunile 
deluroase din nordul țării, se vâ sem

nala lapoviță. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări de scurtă durată în 
primele zile. Pe alocuri, în nordul ță
rii și in regiunile deluroase din sud, 
condițiile vor fi favorabile producerii 
brumei. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 4 grade în nor
dul țării și în zonele deluroase din 
sud și între 4 și 10 grade în rest. Ma
ximele vor oscila între 10 și 16 grade 
în nordul țării și 16 și 22 de grade, lo
cal mal ridicate. în sud. în București: 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
încălzire. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai pronunțate după-amiaza,

1. Steaua 25 16 6 3 56-22 38
2. Dinamo 25 14 4 7 52-28 32
3. Sportul stud. 25 11 5 9 33-33 27
4. Poli Tim. 25 10 7 8 34-34 27
5. S.C. Bacău 25 11 4 10 28-28 26
6. F.C. Bihor 25 11 4 10 28-29 26
7. Poli Iași 25 10 5 10 38-33 25
8. A.S.A. 25 11 3 11 32-32 25
9. F.C. Argeș 25 9 7 9 25-30 25

10. F.C.M. Reșița 25 11 3 11 26-36 25
11. Univ. Craiova 25 9 6 10 31-27 24
12. F.C. Constanța 25 10 4 11 27-25 24
13. Jiul 25 9 6 10 34-38 24
14. Rapid 25 10 3 12 28-35 23-
15. F.C. Olimbia 25 9 5 11 26-38 23
16. U.T.A. 25 10 2 13 30-40 22
17. C.F.R. 25 6 7 12 19-32 19
18. „U." Cluj-N. 25 6 3 16 27-34 15

CICLISM ;

„Cupa Voința"
• CARAVANA REVINE AZI 

1N CAPITALĂ
In „Cupa Voința", ieri s-a desfă

șurat etapa a doua, pe un traseu 
muntos, cu plecarea și sosirea la Si
naia. Cicliștii au avut de parcurs 
107 km, trecînd pe la Predeal, Bra
șov, Rișnov, Pirîul Rece. Etapa a fost 
marcată de citeva acțiuni frumoase, 
dar lupta pentru victorie s-a decis 
către final. Pe urcușul de la Sinaia 
spre Cota 1 400, în frunte se aflau 
înșirați vreo 10 alergători, cam ace
iași care, cu o zi in urmă, își dispu
tau șprintul primei etape. De data 
aceasta, cel dintîi a sosit dinamovis- 
tul Teodor Vasile, urmat de Ion Co- 
jocaru (Steaua), purtătorul tricoului 
galben, și de un alt dinamovist : Mir
cea Romașcanu.

Astăzi, caravana ciclistă revine la 
București, pe ruta Sinaia — Comar
nic — Ploiești, cu sosirea în jurul 
orei 17, in Piața Scinteii.

Ocrotirea mamei și copilului:

Un interviu din sute de mii posibile
— Ciți copii aveți ? — o întrebăm 

pe Silvia Martin, de la Întreprinde
rea textilă „Dacia".

— Trei. Cel mai mare are cinci ani, 
cel mai mic — trei. Nu mi-e ușor cu 
trei copii mici. Pină acum un an am 
încercat să mă descurc singură. Lu
cram in ture diferite de ceie ale so
țului, ca să fie totdeauna cineva a- 
casă, să stea cu copiii. Dar era foar
te obositor. Ne-am gîndit atunci să 
dăm copiii la căminul întreprinderii, 
îi ducem luni dimineața și-i luăm 
sîmbătă la prînz. Sigur, casa ni se 
pare pustie fără ei. Important este 
faptul că îi știm pe mîini bune, că 
nu le lipsește nimic și au un pro
gram cum acasă nu am fi reușit să 
le asigurăm, cu ore fixe pentru masă, 
pentru somn, pentru joacă. Numai 
cine are copii mici poate să prețu- 
iască, cu adevărat, ce reprezintă o 
creșă sau o grădiniță.

— Cît plătiți pentru că șase zile 
din săptămînă copiii stau la grădi
niță ?

— 260 de lei pe lună, pentru toți 
trei, sumă pe care o achităm din alo
cația de stat, de 520 de lei, iar cu 
restul de bani mai acoperim și alte 
nevoi ale copiilor.

în creșa și grădinița Întreprinderii 
„Dacia" *u crescut multe generații de 
copii. După ani și ani de zile, unii 
dintre ei au revenit în întreprindere 
ca specialiști. Laboranta Carmen 
Fischer, de pildă, care împlinea, în 
ziua vizitei noastre, vîrsta de 23 de 
ani, era înscrisă, acum două decenii, 
în grupa mică de îa grădiniță. Mama 
ei lucrează încă în întreprindere ca 
tehnician economist. în prezent, la 
creșa și grădinița din incinta între
prinderii sînt înscriși peste 240 de 
copii.

Iar această cifră nu este dectt o 
parte infimă a cifrei reprezentînd

numărul total al copiilor ce se bu
cură de educație și îngrijire in a- 
ceste instituții, create și întreținute 
din fondurile statului. La ora actuală 
funcționează 765 de creșe cu peste 
73 000 de locuri, și 13 537 de grădinițe 
cu 812 420 de locuri. In acest an, Ii 
se vor adăuga circa 10 000 de locuri 
în creșe și peste 23 700 în grădinițe.

Efortul material pentru dezvoltarea 
rețelei de creșe și grădinițe se înscrie 
într-un ansamblu de măsuri inițiate 
de statul nostru pentru ocrotirea ma
mei și copilului. Acestui capitol ii 
sînt destinate sume importante de la 
bugetul statului.

Este, de asemenea, de notat faptul 
că. astăzi, majoritatea copiilor văd lu
mina zilei într-o unitate medicală : 
în 1974, din totalul copiilor născuțl, 
96,3 la sută au venit pe lume în mo
derne maternități sau case de naște
re, sub supravegherea unui personal 
medical calificat, astfel îneît sănă
tatea mamei și a copilului să fie fe
rite de orice primejdie. Numărul pa
turilor în astfel de unități se ridică, 
In prezent, la peste 27 000. Noi uni
tăți, cu acest profil, se află în con
strucție.

O bună parte din cele 3 787 de dis
pensare medicale teritoriale sint dis
pensare de pediatrie. Cele 419 poli
clinici existente în localitățile țării 
au. de asemenea, cabinete de pedia
trie.

Dialogul cu Silvia Martin, reprodus 
la începutul acestor rinduri. nu este 
decit unul dintre sutele de mii posi
bile, de la tot atîtea femei munci
toare care se bucură de sprijin din 
partea statului, în îndeplinirea nobi
lei misiuni de mamă.

Rodica ȘERBAN

Unul dintre cei mai activi 
corespondenți voluntari ai zia
rului nostru, muncitorul lăcătuș 
Ion Rotărescu, de la întreprin
derea de construcții metalice 
Bocșa, județul Caraș-Severin, 
ne istorisește pățania a doi ti
neri — Constantin Sandu și 
Gheorghe Carpea, proaspeți ab
solvenți ai școlii profesionale 
de pe lingă întreprindere. Deși 
iși însușiseră o meserie frumoa
să — aceea de sudor 
s-au gîndit că nu 
pină una, alta, să 
nițel prin țarăde 
Reșița, de' la Reșița 
ra, apoi la Brașov, 
Cluj-Napoca și de la Cluj- 
Napoca prin Moldova, 
le trebuiau bani, cei 
au început să falsifice 
mele inițiale depuse pe librete
le C.E.C. Prinși in flagrant, in 
momentul in care intenționau să 
ridice o sumă pe care n-o de- 
puseseră, au fost el înșiși ridi
cați și depuși la arestul miliției. 
Acum, așteaptă ca instanța 
le calculeze dobînda.

cei doi 
le-ar strica, 
hoinărească 
la Bocșa la 
la Timișoa- 
de aici la

Cum 
doi
BU-

să

tv

De ce 
au rămas
orfani

Etapa viitoare (2 mai) : Steaua — 
Jiul. Dinamo — Universitatea Craio
va, S.C. Bacău — Universitatea Cluj- 
Napoca. F.C. Argeș — Politehnica 
Iași, Politehnica Timișoara — Rapid, 
F.C. Olimpia — Sportul studențesc, 
U.T.A. — F.C.M. Reșița, C.F.R. — 
F.C. Constanța, A.S.A. — F.C. Bihor.

ATLETISM
HAVANA 28 (Agerpres). — Un Iot 

de atleți și atlete din Cuba, care se 
pregătesc pentru Jocurile Olimpice 
de la Montrea’i. a plecat în Europa 
pentru a participa la concursurile 
programate la Moscova, Berlin, Hel
sinki, Sofia și București, transmite 
corespondentul sportiv al agenției 
Prensa Latina. Din lot fac parte 
discobola Carmen Romero, a doua 
performeră mondială a probei, Cris
tina Betancourt, Julian Morisson, 
Juan Jarvis, Angel Cabrerr, Elena 
Sarria, Juan Fernandez.

PROGRAMUL I

ÎS,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană (nivel 

mediu).
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă re

comandăm...
17.20 Tragerea de amortizare ADAS,
17.30 Cabinet juridic.
17.50 Enciclopedie pentru tineret.
18,15 universitatea TV.
18.50 Secvențe japoneze. Film docu

mentar.
10.20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal.
20,00 Mai aveți o întrebare 1 Recorduri 

și limite.

20,45 Uteclștli de azi, comuniștii de 
inline. Cîntece patriotice in in
terpretarea formațiilor corale lau
reate la cea de-a X-a ediție a Fes
tivalului național al artei studen
țești.

20.55 Revista llterar-artlstică TV.
21,40 Gala Euroviziunll. Secvența din 

Festivalul de muzică ușoară — e- 
dtțla 1076 — desfășurat recent la 
Haga — Olanda.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL ii

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunil. Dirijor : Paul 
Popescu, soliști : Zoltan KocSls 
(R. P. Ungară) și Cătălin nea. 
în program : Dumitru Bughici — 
Concertul pentru violoncel si or
chestră (primă audiție) : L. v. 
Beethoven — Concertul nr. 5 în 
ml bemol major pentru pian șl" 
orchestră ; A. Bruckner — Simfo
nia a Vil-a in ml major. în pau
ză : • Telex c, Bucureștiul necu
noscut : Ateneul Român.

trei copii...
Șeful postului de miliție 

Scărișoara, județul Alba, 
Chira, ne istorisește „cu 
riciune" o 
zguduit toată suflarea 
Vrind să „fabrice" țuică, Gheor- 
ghe Rădac a improvizat o in
stalație dintr-o căldare. Apoi s-a 
gindit că nu poate să stea peste 
noapte pe întuneric și iarăși a 
improvizat o legătură cu ajuto
rul unui cablu, de la o priză 
dintr-o cameră a vecinului. La 
un moment dat s-a produs un 
scurt-circuit și a fost electrocu
tat mortal. Trei copii minori au 
rămas fără tată.

din 
Ioan 

ami- 
intimplare care a 

satului.

La ALBA IULIA a avut loc 
faza județeană a Festivalului de 
teatru și poezie patriotică și re
voluționară al elevilor ; „Sub 
flamura partidului, te slăvim, 
Românie socialistă". • ..BRAȘO
VUL SE ÎNĂLȚĂ ODATA CU 
ȚARA" este titlul expoziției 
artiștilor plastici amatori din 
acest județ, închinate importan
telor evenimente politice ale 
acestei perioade. Sînt expuse 40 
de lucrări dintre care se remar
că cele semnate de Gheorgha 
Dumitriu. S. Pădureanu. S. Tăna- 
se. E. Hanke, H. Mayer. • LA 
CONCURSUL DE CREAȚIE LI
TERARA „JEAN PART", des
tinat elevilor liceelor și al șco

lilor generale din județul Tulcea, 
au fost prezentate peste lt>0 de 
lucrări in versuri și proză.
• „P.C.R. — CONDUCĂTORUL 
LUPTEI POPORULUI NOSTRU 
PENTRU TRANSFORMAREA 
REVOLUȚIONARA A SOCIE
TĂȚII ROMANEȘTI" este em
blema sub care se desfășoară 
numeroase manifestări politico- 
educative în județul Vaslui.
• AGENDĂ BRAlLEANA. La 
Însurăței, Bărăganu și Măxineni, 
trei brigăzi științifice au susținut 
întilniri cu cetățenii pe teme de 
legislație, medicină și agricultu
ră. La clubul ..Progresul" a fost 
prezentată expunerea : „Partici
parea țărănimii la războiul pen

tru cucerirea independentei de 
stat a României". „Ziua activis
tului cultural șl a artistului 
amator" a programat, la Brăila, 
dezbaterea „Spectacolul de ama
tori și puterea lui educativă". 
La Făurei șt Ianca se desfășoară 
„Săptămînă cărții social-poli- 
tice". Un concurs „Cine știe 
ciștigă" pe tema „Profilul moral 
al omului nou in literatura 
românească actuală" a fost or
ganizat la Clubul tineretului. 
• LA SUCEAVA, simpozionul 
„Sub flamura gloriosului partid" 
și expunerea „P.C.R. la a 55-a 
aniversare" s-au bucurat de o 
largă audiență. • AGENDA IA- 
LOMIȚEANĂ. La Slobozia a

avut loc un schimb de experiență 
al activiștilor culturali din ju
deț. La Călărași. Căzănesti. 
Lehliu-Gară. Țăndărei și Fe
tești s-a desfășurat etapa ju-

CĂ8NFT CULTURALI

dețeană a „Festivalului național 
al formațiilor artistice de ama
tori". Inspectoratul școlar ju
dețean și Casa corpului didactic 
au tipărit „Culegere de texte li
terare și cintece pentru preșco
lari" și volumul IV al „Preocu
părilor didactice". » AGENDA 
DOLJEANĂ. La Naționalul era-

iovean a avut loc festivalul lite- 
rar-artistic „Laudă partidului și 
României socialiste". La Casa 
municipală de cultură : simpo
zionul „Politica culturală a parti
dului și statului nostru", in sala 
albastră a Universității : sim
pozionul „Partidul Comunist 
Român — centru vital al între
gii noastre națiuni". La Casa 
de cultură a tineretului : cea 
de-a Vl-a consfătuire națională 
a cenaclurilor de literatură știln- 
țifico-fantastică. La Casa de cul
tură a studenților : colocviul na
țional de literatură, din cadrul 
Festivalului national al artei 
studențești. • PIONIERII DIN 
SĂLAJ au organizat, in aceste

zile : un concurs de artă plasti
că pe tema „Partid, soare de 
mai", spectacolul „înflorim cu 
tine. Românie", întilniri cu mun
citori fruntași în producție, ac
tiviști de partid și de stat și ca
dre didactice la Șimleu Silvaniel, 
Giurtelecul Șimleului, Cehu Sil- 
vaniei. Zalău. Jibou și in alte 
localități, e AGENDA TELEOR- 
MAnEANĂ. La Uda Clocociov, 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la înființarea cooperativei 
agricole de producție, a avut loc 
o adunare festivă urmată de un 
program artistic dedicat frunta
șilor. 40 de lectori al comitetului 
județean de partid s-au deplasat 
la sate, unde âu evocat principa

lele momente ale istoriei patriei 
și partidului. Tinerii din orașe 
s-au întîlnit cu activiști de par
tid care le-au vorbit despre 
realizările și perspectivele țării 
Si județului. • IN CICLUL ..PA
GINI DIN ISTORIA P.C.R.", 
in județul Neamț, se prezintă 
expuneri la care pină în prezent 
au participat peste 20 000 de oa
meni ai muncii. 0 LA HUNE
DOARA a avut loc o dezbatere 
pe tema „Personalitatea com
plexă a făuritorului societății 
socialiste multilateral dezvol
tate", prilejuită de prezentarea 
filmului „Explozia".

Corespondenții „Scinteii"

Un an pentru 
neglijență

Orice s-ar spune, Silvia Sotea 
nu se poate plînge că n-a fost 
prevenită la timp, de oamenii 
din Ioneștii Gorjului, unde era- 
gestionara cooperativei :

— Mai stai locului — măi fe
meie — (adică la tejghea —• 
n.n.) că prea umbli de colo pină 
colo și parcă te văd că o să flu
ieri a pagubă.

— Nici o grijă — răspundea 
ea. L-am lăsat la. tejghea 
bărbatu-meu, și e ca și cind 
fi eu.

Altădată, alt avertisment :
— Mai lasă treburile casei 

vezi-ți de-ale slujbei.
— Nici o grijă, îmi ține locul 

socru-meu, și e ca și cind aș 
fi eu...

Control inopinat. Pagubă des
coperită ; citeva zeci de 
lei. Cauza : neglijență 
viciu. Urmarea : Silvia 
condamnată și trimisă 
loc unde n-o mai poate

pe
aș

nici soțul, nici socrul...

Rubricd redactata de 
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

mii de 
in Ser- 
a fost 
intr-un 
„inlo-

I



SCINTEIA — joi 29 aprilie 1976 PAGINA 3

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

PLECAREA UNEI DELEGAȚII ROMÂNE 
LA FUNERALIILE MAREȘALULUI A. A. GRECIKO

(Urinare din pag. I) 

acest document să fie completat șl 
definitivat pe baza propunerilor și 
sugestiilor rezultate din dezbaterile 
in plen și comisiile de lucru.

La ultimul punct al ordinii de zi, 
congresul a ales organele de condu
cere ale Uniunii Generale a Sindi
catelor.

In Consiliul Central al U.G.S.R. au 
fost aleși 231 membri și 84 membri 
supleanți, iar in Comisia centrală de 
cenzori — 35 de membri.

★
în cursul după-amiezii s-a desfă

șurat ședința de închidere a lucrări
lor Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Au participat tovarășii Lina Cio- 
banu, Ilie Verdeț și Mihai Dalea.

In sală se aflau ca invitați mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, activiști 
de partid și de stat, personalități ale 
vieții științifice, culturale și artis
tice.

Erau prezenți, de asemenea, oas
peți de peste hotare, reprezentanți 
a 99 de organizații din 87 de țări și 
â organizații internaționale sindical^.

Participanților la congres li se 
aduce la cunoștință că, în prima sa 
ședință plenară, noul Consiliu 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor a ales Comitetul Executiv,' 
format din 43 de membri, și Biroul 
Executiv, alcătuit din 11 membri.

Ca membri ai COMITETULUI E- 
XECUTIV AL CONSILIULUI CEN
TRAL AL U.G.S.R. au fost aleși to
varășii : Ion Alexandru, Floarea 
Bucur, Iosif Burian, Constantin Bu- 
zatu, Maria Casiean, Teodor Câlu- 
șer, Gheorghe Cojocarii, Marius Co- 
jocaru, loan Costea, Alexandru Cri_- 
șan, Petru Despot, Laurențiu Drago- 
mirescu, Silvia Dubințov, Cornelia 
Filipaș, Petru Furdui, Mircea Geor
gescu, Mihai Goran, Constantin He- 
răscu, Constantin Iancu, Silvia Ilie, 
Nicolae Lăcătuș, Constantin Min- 
dreanu, Aurel Moja, Mihai Muntea- 
nu, Ana Mureșan, Elena Nae, Nagy 
Paul, Lidia Orădean, Arpad Orban, 
Gheorghe Pană, Ștefan Pavel, Vasile 
Păcuraru, Ileana Peter, Gheorghe 
Petrescu, Alexandru Pirtea, Virginia 
Pripitu, Teodor Prunea, Gheorghe 
Radu, Viorel Ștefănescu, Gheorghe 
Stuparu, Grigore Voinescu, Matei 
Wisernerr, Ion Zăvăleanu.

Consiliul Central al U.G.S.R. a ales 
in funcția de PREȘEDINTE pe to
varășul GHEORGHE PANA, de VI
CEPREȘEDINȚI pe tovarășii Gheor
ghe Petrescu, Elena Nae, Mircea 
Georgescu, Ileana Peter, Gheorghe 
Stuparu și Matei Wisernerr, iar de 
SECRETARI pe tovarășii Pavel Ște
fan, Nagy Paul, Cornelia Filipaș șl 
Constantin Mîndreanu ; președintele, 
vicepreședinții și secretarii alcătuiesc 
BIROUL EXECUTIV.

Președinte al Comisiei centrale de 
cenzori a U.G.S.R. a fost ales tova
rășul Ion Moga.

Luînd cuvintul, tovarășul Gheor
ghe Pană a relevat că, timp de trei 
zile, au fost dezbătute, in lumina 
marilor sarcini ce revin sindicatelor 
din documentele Congresului al XI- 
lea, din Programul partidului, a indi
cațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuprinse în magistrala cuvinta- 
re rostită la congresul nostru, 
modalitățile de sporire a participării 
sindicatelor, împreună cu toate orga
nizațiile care fac parte din Frontul 
Unității Socialiste, la rezolvarea pro

Delegația parlamentară liberianâ a părăsit Capitala
Miercuri ,după-amiază a părăsit 

Capitala delegația parlamentară îi- 
beriană condusă de Richard A. Hen
ries, președintele Camerei Repre
zentanților a Republicii Liberia, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită oficială în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae

Salonul național al cârtii
Al 6-lea Salon național al cărții, 

manifestare ce se integrează în am
pla acțiune de pregătire a Congresu
lui educației politice și culturii so
cialiste, a fost deschis, miercuri 'a 
amiază, in holul mare al Teatrului 
Național din București. Ediția din 
acest an a salonului poartă o sem
nificație aparte, fiind o retrospectivă 
a activității editoriale românești des
fășurate in cincinalul 1971—1975.

Un loc central in cadrul expoziției 
îl ocupă standurile cu lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu, editate 
în țară și străinătate, ca și volumele 
privind viața și activitatea secreta
rului general al partidului. Vasta 
expoziție de carte stringe laolaltă 
peste 4 000 de volume de literatură 
social-politică, științifică și tehnică, 
beletristică românească și universală, 
literatură pentru copii și tineret, de 
artă, cărți în limbile naționalităților 
conlocuitoare, manuale școlare și 
universitare, oferind o imagine com
pletă a politicii editoriale românești, 
o nouă mărturie a rolului cuvintuiui 
tipărit pus in slujba promovării 
științei și culturii noastre socialiste.

Un număr insemnat de traduceri, 
apărute in străinătate, precum șl vo
lume tipărite în limbi de largă cir
culație sint reunite într-un stand 
special intitulat „Cartea românească 
in lume". Reține de ademenea aten
ția o microexpoziție de ilustrații ori
ginale ce marchează aportul grafi
cienilor români la înfrumusețarea 
veșmintului artistic al cărților.

Asigurări facultative pentru angajații organizațiilor socialiste
în vederea îmbunătățirii conti

nue a servirii populației, a perfec
ționării metodelor șl mijloacelor 
de acordare a protecției cconomico- 
sociale pe calea asigurărilor de stat, 
a fost omis recent un ordin al 
ministrului finanțelor, prin care 
sucursalele ADAS sînt autorizate 
să incheie convenții de mandat cu 
unitățile socialiste, pentru încheie
rea de către acestea, cu angajații 
Ier, de asigurări facultative șl în
casarea primelor la aceste asigu
rări. Pină la apariția acestui ordin 
al ministrului finanțelor, sucursa
lele ADAS erau autorizate să în
cheie convenții de mandat numai 
cu unele unități socialiste. De 
acum inainte, ele pot încheia con
vențiile de mandat cu orice uni
tate Socialistă. 

blemelor majore ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale în actuala etapă de 
dezvoltare a țării.

Putem aprecia cu satisfacție că fo
rumul suprem al sindicatelor. Con
gresul U.G.S.R. — a spus vorbitorul 
— a făcut o analiză aprofundată, 
exigentă a modului în care sindica
tele își îndeplinesc rolul și atribu
țiile cu care ele sînt învestite în socie
tatea noastră, că dezbaterile sale au 
prilejuit un rodnic schimb de expe
riență, constituind o largă tribună de 
exprimare a opiniilor. în același 
timp, congresul a stabilit cu răspun
dere măsurile necesare pentru elimi
narea neajunsurilor existente, pentru 
perfecționarea și întărirea în conti
nuare a capacității politico-organiza- 
torice și educative a sindicatelor.

Congresul nostru a constituit o pu
ternică manifestare de încredere 
nemărginită a participanților — a 
tuturor oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — în politica marxist-leninistă a 
partidului, de atașament nețărmurit 
față de partid, față de secretarul ge
neral al partidului, președintele ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cred că sînt în asentimentul dum
neavoastră, al delegaților și invitați- 
lor, să asigurăm conducerea partidu
lui, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că noi, cei prezenți la congres, toți 
cei peste 6 milioane de membri ai 
sindicatelor vom acționa, sub con
ducerea organizațiilor de partid, cu 
spirit revoluționar, vom munci fără 
preget, pentru intensificarea partici
pării sindicatelor la înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului și sta
tului nostru, a Programului partidu
lui — strălucită întruchipare a nă
zuințelor de pace și bunăstare ale 
poporului nostru, de ridicare a patriei 
libere și independente pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Insușindu-ne pe deplin Ideile, 
orientările și concluziile cuprinse în 
strălucita expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la congresul nos
tru, ne angajăm să acționăm în spi
rit comunist cu energie, pasiune 
și spirit revoluționar, cu întreaga 
noastră capacitate și inițiativă cre
atoare pentru ca actualul cin
cinal, al afirmării revoluției teh- 
nico-științifice în țara noastră să 
fie îndeplinit în mod exemplar, să 
valorificăm eficient capacitatea poli
tică și organizatorică a sindicatelor în 
Înfăptuirea sarcinilor economice și 
sociale, să dezvoltăm și să generali
zăm experiența acumulată în între
cerea s.ocialistă pentru organizarea 
superioară a producției și a muncii, 
creșterea productivității muncii, ridi
carea nivelului calitativ al producției, 
promovarea progresului tehnic, să 
milităm cu fermitate pentru ordine 
și disciplină exemplară in muncă.

în activitatea noastră ne vom 
preocupa cu atenție și răspundere 
sporită de soluționarea problemelor 
de muncă și de viață ale oamenilor 
muncii, de înfăptuirea tuturor mă
surilor stabilite de partid și de stat 
pentru ridicarea nivelului de trai. O 
atenție centrală o vom acorda îmbo
gățirii permanente a conținutului 
activității politice și ideologice la 
nivelul exigențelor puse în fața 
noastră de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., Plenara C.C. al P.C.R. din 
aprilie a.c., de recenta plenară a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste în scopul formării 
omului nou, cu o înaltă conștiință 
politică și cetățenească, cu un profil 
moral înaintat, pentru aplicarea 
neabătută în muncă și ’ în viață a

Giosan, președintele Marii Adunări 
Națipnale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Ilie Șalapa, 
președintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea economico-finan- 
ciară a M.A.N., Radu Enache, secre
tar al M.A.N.

A fost de față Henry T. Hoff "jr„ 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Liberiei la București.

însemnătatea acestei manifestări, 
aspecte semnificative ale activității 
noastre editoriale actualg au fost 
relevate în alocuțiunile rostite cu 
prilejul festivității de deschidere a 
salonului, de Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, și Virgil Teodo
rescu, președintele Uniunii Scriito
rilor. Vorbitorii au subliniat că. prin 
însuși conținutul său, salonul este o 
expresie a realizărilor deosebite ob
ținute in domeniul creării și răspin- 
dirii cărții, pusă în slujba formării 
omului nou, constructor al societății 
noastre socialiste. Astfel, în cincina
lul trecut au fost publicate peste 
18 500 de titluri, în tiraje de masă 
ce numără aproape 350 de milioane 
de exemplare. O tendință majoră a 
cărților apărute in toată această pe
rioadă o constituie deschiderea că
tre valorile umaniste, spiritual-mo
rale ale socialismului, orientarea 
acestora spre o fundamentare știin
țific românească, către integrarea 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii in procesul de dezvoltare 
multilaterală a țării noastre.

Cel de-âl 6-lea Salon național al 
cărții, care va fi deschis pînă in 
Ziua de 9 mai, va constitui și cadrul 
de desfășurare a numeroase acțiuni 
culturale. întilniri intre scriitori, 
editori și cititori, simpozioane, lan
sări de noi volume, prezentări de 
serii și colecții.

(Agerpres)

Potrivit convențiilor de mandat, 
unitățile socialiste pot contracta 
cu angajații lor și incasa primele 
la una sau mai multe din urmă
toarele asigurări facultative : asi
gurări mixte de viață ; asigurări 
mixte de viață și suplimentare de 
accidente : asigurări complexe a 
gospodăriilor persoanelor fizice ; 
asigurări de autovehicule, inclusiv 
asigurări ale conducătorilor de au
toturisme și ale altor persoane a- 
flate in autoturisme : asigurări de 
accidente cu sume fixe și cu sume 
cuvenite : asigurări familiale de 
accidente ; asigurări complexe ale 
elevilor ; asigurări de răspundere 
civilă a conducătorilor auto anga
jați in această calitate, pentru pa
gubele produse prin accidente cu 
autovehiculele aparținind organiza

normelor și principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Adresînd apoi cele mai călduroase 
mulțumiri celor 99 delegații de peste 
hotare pentru participarea la lucră
rile congresului nostru, pentru sa
luturile lor frățești și aprecierile la 
adresa sindicatelor și a oamenilor 
muncii din țara noastră, vorbitorul a 
subliniat: Vedem în toate acestea o 
expresie a relațiilor de prietenie și 
de colaborare multilaterală, a senti
mentelor de solidaritate activă, mi
litantă dintre organizațiile noastre în 
lupta revoluționară pentru unitate, în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
pentru satisfacerea intereselor vitale 
ale oamenilor muncii, pentru soluțio
narea problemelor majore ale vieții 
contemporane, pentru pace și pro
gres social în lume.

Președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a rugat pe oaspeți să 
transmită sindicatelor, clasei munci
toare, tuturor oamenilor muncii pe 
care îi reprezintă salutul fierbinte al 
membrilor sindicatelor din România, 
stima și considerația noastră, îm
preună cu cele mai calde urări de 
succese în munca și lupta pentru în
făptuirea intereselor vitale ale celor 
ce muncesc, pentru progres și pros
peritate în țările lor. Totodată, asi
gurăm sindicatele și oamenii muncii 
pe care îi reprezentați că Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia, participind activ la construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul patriei noastre, 
va aduce și in continuare o cbntribur 
ție susținută la consolidarea siste
mului mondial socialist, la sporirea 
prestigiului și influenței socialismu
lui în lume, la făurirea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, pentru pace și colaborare in 
toată lumea.

în încheiere, permiteți-mi ca in 
numele Consiliului Central al Uniu
nii Generale, ales de congres astăzi, 
să vă mulțumim pentru încrederea 
acordată și să vă asigurăm că vom 
îndeplini cu cinste mandatul încre
dințat, îndatoririle ce ne revin, că 
vom acționa neabătut pentru înfăp
tuirea exemplară a marilor sarcini 
încredințate de către partid sindica
telor.

Avem un program clar de acțiune, 
o linie politică a partidului și statu
lui verificată în focul luptei revolu
ționare. Pentru fiecare dintre noi, 
pentru fiecare organizație sindicală, 
pentru fiecare membru al ei, nu poa
te fi o îndatorire mai înaltă, mai 
plină de răspundere decît slujirea cu 
neclintit devotament a cauzei parti
dului, decit strădania neobosită pen
tru a da viață indicațiilor conducerii 
partidului, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru înfăptuirea Pro
gramului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

într-o atmosferă însuflețitoare, 
congresul a hotărît să adreseze Co
mitetului Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o scrisoare, al 
cărei mesaj este aprobat cu vii și 
puternice ovații și aplauze.

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România se încheie în
tr-o atmosferă de puternic entuziasm. 
Minute în șir s-a scandat cu înflă
cărare ,,Ceaușescu-P.C.R.“, ..Ceaușescu 
și poporul*1, ,,Ceaușescu-România“. 
în sală a răsunat „Internaționala".

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Japo

niei, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a trimis o telegra
mă de felicitare lui Kiichi Miyazawa, 
ministrul afacerilor externe al Ja
poniei.

IN JUDEȚUL BIHOR

S-A TERMINAT 

INSĂMINȚAREA 

PORUMBULUI
Acționlnd cu hotărire pentru reali

zarea în această primăvară a lucră
rilor agricole de calitate și în timpul 
optim, oamenii muncii din agricul
tura județului Bihor — români, ma
ghiari și de alte naționalități — au 
terminat la 28 aprilie semănatul po
rumbului pe Întreaga suprafață pre
văzută.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Cețaușescu, de comitetul ju
dețean de partid se arată că pe ogoa
rele bihorene toate forțele sint con
centrate acum la semănatul fasolei, 
sorgului și al altor culturi, astfel ca 
și aceste lucrări să se încheie, pină 
la sfîrșitul lunii.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultura ju
dețului nostru — scrie in telegramă 
— vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom face totul pentru ca 
în 1976 să obținem rezultate superioa
re în sectorul producției vegetale și 
animale, conștienți fiind că în acest 
fel contribuim la înflorirea continuă 
a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

țiilor socialiste. Potrivit convenției 
de mandat încheiate, încasarea 
primblor se poate face și pe bază 
de „consimțămînt scris" dat de 
persoana asigurată. Consimțămîn- 
tul scris este un formular tipizat, 
care se completează și se semnea
ză de către asigurați și prin care 
lucrătorii însărcinați cu achitarea 
retribuțiilor sint împuterniciți să 
plătească, în numele asiguraților, 
din drepturile lor bănești, primele 
de asigurare.

încheierea de convenții de man
dat. pe baza cărora unitățile socia
liste contractează asigurările, pre
zintă avantajul cuprinderii in asi
gurare, în mod organizat, a unui 
număr cit mai mare de angajați și 
contribuie, evident, la economisi
rea timpului cetățeanului.

Miercuri dimineața, o delegație 
din Republica Socialistă România, 
condusă de general de armată Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, a 
plecat la Moscova pentru a participa 
la funeraliile mareșalului Uniunii 
Sovietice, Andrei Antonovici Gre
ciko, ministrul apărării al U.R.S.S.

PRIMIRE LA C.
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
a primit pe Marczali Laszlo, adjunct 
al ministrului culturii al R. P. Un
gare, președintele părții ungare în 
Comisia mixtă de colaborare cultu
rală româno-ungară, și pe Demeter 
Șandor, vicepreședinte al Institutului 
ungar pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, care se află în țara noas
tră cu prilejul lucrărilor celei de-a

★
între 26 și 28 aprilie a avut loc la 

București cea de-a IV-a sesiune a 
Comisiei mixte de colaborare cultu
rală româno-ungară. Delegația ro
mână a fost condusă de Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii <și Educației Socialiste, iar 
delegația ungară de Marczali Laszld 
adjunct al ministrului culturii.

în cadrul sesiunii, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat într-un spirit de pri
etenie, înțelegere și cordialitate, au 
fost stabilite principalele manifestări 
pe linia schimburilor culturale și ar
tistice dintre cele două țări pentru 
anii următori. Se asigură, astfel, in 
continuare, organizarea reciprocă de

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, miercuri dimineața, pe partici- 
panții la reuniunea Grupei de lucru 
pentru construcții industriale a U- 
niunii Internaționale a Arhitecților, 
ale cărei lucrări se desfășoară in 
prezent la București.

★
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Sanitar Supe
rior. a primit miercuri dimineața pe 
dr. Leo Kaprio, directorul Biroului 
regional pentru Europa al Organiza
ției Mondiale a Sănătății.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
ocrotirii sănătății în România -și pro
bleme ce stau în atenția O.M.S. și 
a Biroului său regional pentru Eu
ropa, precum și evoluția colaborării

Sosirea unei delegații a Partidului Democrat Gabonez
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală, la invitația C.C. al P.C.R., 
o delegație a Partidului Democrat 
Gabonez, condusă de Leon Augc, 
membru al Biroului Politic. șeful 
Permanenței P.D.G., care va efec
tua o vizită de prietenie în țara 
noastră. Din delegație fac parte : 
Zacharie Myboto, membru al Bi
roului Politic, secretar al P.D.G., și 
Ambouret Bemba Jean Pierre, di
rectorul Școlii naționale de cadre a 
P.D.G.

Principala preocupare:încheierea insămințării por di buh
SIBIU. Cu toate că timpul se men

ține instabil, în unitățile agricole din 
județul Sibiu se lucrează intens la 
semănatul porumbului. Ca urmare a 
aplicării măsurilor îuate de biroul 
comitetului județean de partid și co
mandamentul județean, în cooperati
vele agricole au fost însămînțate, 
pînă la această dată, peste 8 955 hec
tare cu porumb din cele 20 000 hec
tare destinate acestei culturi. In 
condițiile actuale de lucru, s-a vă
zut că sporirea ritmului la semănat 
impune, inainte de orice, folosirea 
utilajelor la întreaga capacitate, uti
lizarea din plin a fiecărei ore bune 
de lucru în cimp. Procedindu-se 
astfel, . în cooperativele agricole 
Șelimbăr, Alămor, Șura Mică, Ar- 
pașu de Jos și altele s-au însă- 
mînțat peste 60 la sută din su- 
prafețele destinate porumbului, luîn- 
du-se, totodată, măsuri pentru atin
gerea unui ritm și mai mare, astfel 
îneît în zilele următoare să se în
cheie semănatul. Edificatoare sînt 
cele constatate cu prilejul raidului 
desfășurat in citeva unități.

Ne aflăm pe tarlalele cooperativei 
agricole de producție Buia. Terenul 
este greu și sînt tot mai evidente 
semne de ploaie. Mecanizatorii Ion 
Agirbiceanu, Barna Ianoș, Dan Pa
vel. Grigore Tarpai, care de la pri
mele ore ale dimineții ară. dlscuiesc 
și seamănă- „în flux", cum spun ei, 
evită orice oprire, fac totul pentru 
a termina în aceeași zi semănatul. 
„Timpul este foarte înaintat, așa că 
nu ne mai uităm nici la ploaia care 
vine și sîntem cu ochii numai la

insainințarea porumbului la cooperativa agricolâ de producție Conduratu, 
județul Prahova

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Moscova și a depus o coroană de 
flori la catafalcul mareșalului Uniu
nii Sovietice A. A. Greciko, in sala 
coloanelor de la Casa sindicatelor din 
Moscova.

Au fost exprimate condoleanțe re
prezentanților conducerii Ministeru
lui Apărării al U.R.S.S., precum și 
membrilor familiei defunctului. Mem
brii delegației au făcut apoi de 
gardă la catafalc.

C. AL P. C. R.
IV-a sesiuni a Comisiei mixte de 
colaborare culturală româno-ungară. 

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea colaborării culturale dintre cele 
două țări.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

A fost de față Imre Farcas. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. P. 
Ungare la București.

★
turnee ale unor ansambluri artistice 
reprezentative, de expoziții, a altor 
manifestări culturale. De asemenea, 
au fost purtate convorbiri privind 
modul de valorificare a tradițiilor 
progresiste, revoluționare, ale celor 
două țări și evocarea solidarității 
dintre poporul român și poporul 
ungar, în lupta pentru dreptate so
cială și națională. Prin conținutul 
lui, documentul semnat în încheie
rea sesiunii este destinat să aducă 
o nouă contribuție la mai buna cu
noaștere a valorilor culturale și rea
lizărilor obținute de cele două țări, 
la intensificarea colaborării româno- 
ungare și în acest domeniu.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost aborda
te probleme actuale ale construcții
lor industriale.

La întrevedere a participat Cezar 
Lăzărescu, președintele Uniunii ar
hitecților din țara noastră.

(Agerpres)
★

dintre țara noastră șî Organizația 
Mondială a Sănătății.

A fost de față dr. Radu Păun, mi
nistrul sănătății.

în cursul vizitei în țara noastră, 
dr. Leo Kaprio a avut, de asemenea, 
convorbiri la Ministerul Sănătății, la 
Institutul național de gerontologie 
și geriatrie și a participat la înche
ierea cursului de planificare și eva
luare sanitară organizat de Biroul 
regional pentru Europa al O.M.S., 
în colaborare cu România.

Miercuri după-amiază, oaspetele 
a părăsit Capitala.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Va
sile Pungan. membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România. Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Florian Balaure, 
prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", de activiști de partid.

(Agerpres)

ceas și la calitatea fiecărei lucrări" 
— ne-a spus unul dintre mecaniza
tori. Sînt numeroase alte cooperative 
agricole în care mecanizatorii, cu 
sprijinul cooperatorilor, folosesc din 
plin fiecare oră, fiecare zi bună de 
lucru.

în alte unități, cadrele de condu
cere și specialiștii continuă să aș
tepte și acum „timpul frumos" sau 
„temperatura optimă", ceea ce face 
să întirzie semănatul porumbului.

INSTABILITATEA TIMPULUI NU TREBUIE
SĂ ÎMPIEDICE RECUPERAREA INTIRZIERILOR

Trebuie semnalat faptul că, din 
această cauză, unele cooperative 
agricole, printre care Presaca, Vur- 
păr, Stejăriș și altele, nu demaraseră 
semănatul porumbului nici la înce
putul acestei săptămîrii, deși in uni
tățile învecinate, din același con
siliu intercooperatist, se lucrează 
din plin. „Va trebui ca într-o zi- 
două, și aici, ca și în toate unitățile 
rămase în urma la semănat, să 
schimbăm fața lucrurilor și în ce 
privește folosirea utilajelor — ne 
spune ing. loan Cristea, directorul 
trustului de mecanizare. O primă 
măsură este aceea de a evita deca
lajul dintre pregătirea terenului și 
însămînțat, astfel îneît în condițiile 
ploilor repetate să putem reduce la 
maximum și cheltuielile la hectar.

ZIUA NAȚIONALĂ A JAPONIEI^

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia sărbătorii naționale 
a Japoniei — ziua de naștere a Maiestății Voastre — calde felicitări, precum 
și cele mai bune urări de sănătate, și fericire personală, de bunăstare și pro
gres pentru poporul japonez.

Sînt convins că relațiile prietenești româno-japoneze, care au cunoscut 
în ultimii ani o creștere și diversificare tot mai mare, vor continua să se 
dezvolte în interesul celor două țări, al colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului TAKEO MIKI
Prim-ministru al Japoniei

Cu , ocazia sărbătorii naționale a Japoniei, vă rog să primiți, Excelență, 
calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes și fericire 
personală.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

De-a lungul țărmu
rilor nipone, comple
xele industriale mo
derne se înlănțuie a- 
semenea unor imense 
salbe de oțel, oferind 
o imagine elocventă a 
potențialului economic 
al Japoniei de azi. To
kio, împreună cu ora
șele Kawasaki și Yo
kohama, constituie 
principala zonă in
dustrială a Japoniei. 
Spre sud-vest conti
nuă marele traseu in
dustrial care face le
gătura cu Nagoya, 
centrul regiunii Chu- 
bu, precum și cu o- 
rașele Kyoto, Osaka, 
Kobe — a doua zonă 
economică a țării. O 
intensă dezvoltare in
dustrială au cunoscut 
și orașele Hiroșima și 
Kitakyushu. în an
samblul acestui peisaj 
industrial, siderurgia 
ocupă un loc central. 
Astăzi, industria side
rurgică este principa
lul „exportator" al ță
rii, 30—40 la sută din 
totalul producției ob
ținute (102 210 000 tone 
in 1975) luînd drumul 
piețelor străine ; iar 
dacă se ia în consi
derație conținutul în 
oțel al unor produse 
importante de export, 
cum sînt automobile
le, navele, echipamen
tele industriale etc., 
cel puțin 50 la sută 
din totalul producției 
de oțel se exportă.

Reprezentative pen
tru tehnologia avansa
tă în industria side
rurgică sînt uzinele 
„Nisshin Steel", am
plasate pe platforma 
industrială Săkai, pe 
un teren recuperat din 
apele golfului Osaka, 
înființate în 1959, a- 
ceste uzine ocupă, în 
prezent, locul întîi in 
producția japoneză de 
oțeluri inoxidabile și 
benzi de oțel, tratate la 
suprafață, avînd între
gul proces de produc
ție integrat, cu toți 
centrii de comandă 
computerizați. Diferi
tele operațiuni de la
minări la rece, alu- 
minizări și galvani
zări, precum și acope
riri electrolitice se 
desfășoară sub forma 
unui proces continuu 
— grăitor pentru înal
tul grad de tehniciza
re al industriei ni
pone.

în cadrul relațiilor 
de colaborare româno- 
nipone, care cunosc în 
ultimul timp un curs 
continuu ascendent, a 
fost semnat cu aceas
tă firmă un acord de 
cooperare privind con
struirea în România a 
instalației de oțel 
inoxidabil de Ia în
treprinderea de oțeluri 
aliate Tirgoviște. Se 
cuvine, de asemenea, 
menționat, intre mul
te altele, acordul de 
cooperare științifică și

Cu prilejul Zilei naționale a Japo
niei, Asociația de prietenie româno- 
japoneză și Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea au 
organizat miercuri, după-amiază, in 
Capitală, o manifestare culturală.

Au participat membri ai conduce
rii Asociației de prietenie româno- 
japoneză, I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

De asemenea, au fost luate măsuri 
ca în timp ce semănatul se încheie 
într-un loc, semănătorile disponibile 
să fie redistribuite în aceeași zi coo
perativelor cu cele mai mari supra
fețe restante ; tot acestor unități, 
printre care Roșia, Miercurea. Păuca, 
Chirpăr, Bazna și altele, care au și 
cea mai mare încărcătură pe utilaj, 
le vor fi repartizate toate cele 10 
semănători noi pe care trebuie să le 
primim în aceste zile".

Sînt, desigur, măsuri bune. Numai 
că trebuie acționat de către coman
damentele comunale pentru aplica
rea lor întocmai, astfel îneît semă
natul porumbului să se încheie în 
timpul cel mai scurt.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

IAȘI : Semănatul porumbului a 
început mai tîrziu decît în alte părți 
ale țârii datorită faptului că tempe
ratura solului s-a menținut scăzută 
vreme mai îndelungată. De îndată 
însă ce aceasta s-a ridicat, startul 
semănatului porumbului a fost luat 
bine în toate unitățile agricole. Mai 
mult, ritmul a fost intensificat din 
primele zile prin măsurile . stabilite 
de comitetul județean de partid și 
comandamentul județean. Acestea 
se referă în primul rind la folosirea 
din Plin a tuturor mijloacelor meca
nizate prin instituirea unor progra
me prelungite de lucru „de zi lu
mină", începînd cu orele 4,30—5, 
pentru tractoriștii repartizați la pre
gătirea terenului și cel tîrziu orele 
6. pentru cei de la semănat. In 
acest ■ fel, pînă în seara zilei de 26 
aprilie s-au și însămînțat 31 834 hec
tare în cooperativele agricole și 
5 500 hectare in I.A.S. Viteza zilnică 
atinsă în prezent pe județ este de 
peste 7 000 hectare. „Sîntem hotărîți 
ca pînă la 1 Mai să încheiem semă
natul porumbului. Dar nu oricum, ci 
în condiții de cea mai bună calitate" 
— ne spune ing. Ionel Adrian, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene. 

Pe teren ne-am convins că afir
mația nu este făcută la întîmplare. 
în cursul zilei de marți, împreună

tehnologică între in
dustria metalurgică a 
țării noastre și firme
le „Nisshin Steel" și 
„Nisshe Wai" privind 
schimbul de informa
ții tehnice, de specia
liști, efectuarea de 
cercetări comune în 
diferite domenii. Aces
tea, cit și alte ac
țiuni de cooperare, 
constituie mărturii e- 
locvente ale dorinței 
celor două țări de a 
dezvolta relațiile ro- 
mâno-nipone pe plan 
economic, ca și pe alte 
planuri.

Un moment istoric 
în cronica acestor re
lații l-a constituit, fără 
îndoială, vizita oficia
lă pe care președinte
le Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat-o în Japonia, 
în aprilie 1975. Con
vorbirile oficiale cu 
împăratul Hirohito, cu 
primul ministru Takeo 
Miki, documentele bi
laterale semnate au 
dat noi și decisive 
impulsuri raporturilor 
de prietenie șj coope
rare dintre cele două 
țări, în concordanță cu 
năzuințele de pace, 
progres și înțelegere 
ale popoarelor român 
și japonez, ale tuturor 
popoarelor, ale cauzei 
colaborării interna
ționale.

Paul DIACONU

Au fost prezenți, de asemenea, 
Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japo
niei la București, alți membri ai am
basadei.

Cu această ocazie, Vasile Florea, 
directorul Agenției române de im
presariat artistic, a împărtășit impre
sii de călătorie din Japonia. A fost 
prezentat apoi un program de filme 
documentare, producții ale studiouri
lor japoneze.

(Agerpres)

cu adjunctul direcției agricole ne-am 
deplasat prin mai multe cooperative 
din județ. Peste tot am intilnit tracto
riști în cîmp lucrînd cu hărnicie la 
pregătirea terenului și la semănat. In 
general, organizarea muncii era bună. 
Fiecare tractorist cunoștea bine lu
crările ce le avea de executat ; la fel 
și cooperatorii erau la timp cu să- 
mînța în cimp, cu hrana pentru trac
toriști etc. La ferma Epureni a C.A.P. 
Movileni, spre exemplu, am găsit pe 
tractoriștii Borcea Constantin, Nichi- 
for Nicolae și Prazniciuc Constantin 
însămințînd de zor. Exigent, ing. Io
nel Adrian oprește un tractorist la 
capăt de tarla.

— Rîndurile nu sînt prea drepte. 
Știi de ce ?

— Probabil reglajul...
— Nu. Dă-mi voie mie. Uite, strin

ge bine volanul in mîini și mergi cu 
viteză mai redusă.

Și rîndurile se așterneau ca trase 
la sfoară. Sfatul este însușit de toți 
ceilalți tractoriști și lucrarea se face 
în continuare de mai bună calitate. 
Directorul adjunct este nemulțumit 
că n-a găsit in cîmp pe șeful fermei, 
ing. Elena Slătineanu. De aceea, a- 
juns la sediul cooperativei a cerut 
să fie găsit inginerul șef Balan Ion 
și să plece el la semănători pentru a 
supraveghea lucrarea. La celelalte 
ferme, unde se semăna cu alte trei 
semănători, au rămas să dea îndru
mările tehnice ceilalți specialiști ai 
cooperativei agricole de producție. 
Măsura a impulsionat și ritmul de 
lucru, pînă seara însămînțindu-se 150 
hectare.

Bine este organizată munca și la 
C.A.P. Gropnița. întrucît noaptea tre
cută căzuse o ploaie mai zdravănă pe 
anumite zone din raza unde urma să 
Se însămințeze porumbul, conducerea 
cooperativei a hotărît ca 4 semănă
tori și 7 polidiscuri să fie deplasate 
de pe tarlalele din satele Săveni și 
Singer la ferma din satul Mălâiești, 
unde terenul rămăsese zvîntat. In a- 
cest fel, pină seara suprafețele însă
mînțate au ajuns la 530 de hectare.

Măsuri de întrajutorare între coo
perative și de schimbare a ordinii de 
lucru între ferme se aplică și in 
alte unități agricole din județ. A- 
ceasta cu scopul ca în fiecare zi să 
se însămințeze cel puțin 7 000 hec
tare. în acest fel, și în județul Iași 
semănatul porumbului va putea fi 
încheiat intr-un timp cit mai scurt 
și in condiții de bună calitate.

Manoîe CORCACI
corespondentul „ScinleMT
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„Pentru depășirea decalajelor 
tehnologice44

Reuniuni ale experților din țările nealiniate
NEW YORK 28 -(Agerpres). — Ex- 

perți din țările nealiniate au parti
cipat la New York la două reuniuni 
avînd ca temă probleme ce privesc 
punerea în practică a rezoluțiilor 
Conferinței miniștrilor de externe ai 
acestor state de la Lima.

Una din aceste intilniri a fost con
sacrată stabilirii liniilor generale ale 
unei strategii și ale unui program de 
cooperare al tarilor nealiniate in do
meniile științei și tehnologiei. Par- 
ticipanții au subliniat necesitatea în
lăturării decalajelor tehnologice în
tre statele industrializate și cele in 
curs de dezvoltare, realizarea unei 
independențe, din punct de vedere 
tehnologic, a țărilor in curs de dez
voltare, creșterea propriului lor po
tențial în acest important domeniu, 
precum și o reformă a structurii sis
temului de învățământ în conformi
tate cu cerințele dezvoltării.

Cealaltă reuniune a avut ca scop 
studierea modalităților de realizare

a unui sistem comun de cercetare 
și schimb de informații în domeniul 
economic între țările nealiniate și 
alte țări în curs de dezvoltare. Rea
lizarea acestui sistem va trebui să 
înceapă prin extinderea cooperării 
între institutele cu profil economic 
din țările respective, precum și prin 
realizarea de studii comune. S-a 
propus, de asemenea, realizarea unui 
studiu anual privind situația econo
mică mondială care să reflecte po
ziția țărilor nealiniate.

Proiectele aprobate de experți și 
recomandările acestora urmează să 
fie examinate la viitoarea reuniune 
a Biroului de coordonare al țărilor 
nealiniate, care va avea loc la Alr 
ger intre 30 mai și 2 iunie. Pune
rea în practică a acestor propuneri 
ar urma să înceapă imediat după ce 
Conferința la nivel înalt a statelor 
nealiniate, de la Colombo, va apro
ba documentele prezentate.

„Sînt necesare eforturi hotărite in vederea 

creării unei noi ordini economice internaționale11
Declarația ministrului relațiilor externe al Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA 28 (Ager

pres). — Republica Panama dorește 
să utilizeze Canalul Panama în pro
priul său beneficiu, a declarat noul 
ministru al relațiilor externe, Aqui- 
lino Boyd. El a subliniat, în această 
ordine de idei, necesitatea intensifi
cării negocierilor cu Statele Unite 
referitoare la această problemă, în 
Vederea încheierii unui nou tratat 
asupra acestei importante căi inter- 
oceanice, în prezent sub controlul 
S.U.A.

Reafirmînd că Republica Panama

este un stat nealiniat care se pro
nunță pentru eliminarea tuturor 
vestigiilor colonialismului și neoco- 
lonialismului, împotriva politicii de 
apartheid și a oricărui tip de dis
criminare rasială, Aquilino Boyd a 
relevat hotărîrea țării sale de a par
ticipa la eforturile vizind stabilirea 
unei noi ordini economice interna
ționale. Eliminarea decalajelor, a să
răciei și injustiției sociale, a spus 
el, constituie o condiție indispensa
bilă pentru întărirea păcii și secu
rității internaționale.

„Sutjalimentația este generată de nejusta distribuire 
a bogăției in lume" 

Lucrările Conferinței asupra problemelor alimentației 
în America Latina

LIMA 28 — Corespondentul nostru 
transmite : In continuarea lucrărilor 
Conferinței asupra problemelor ali
mentației in America Latină, care se 
desfășoară la Lima, sub egida F.A.O. 
și C.E.P.A.L., a fost luat în dezba
tere punctul de pe ordinea de zi re
feritor la „necesități în alimentație : 
programe și politici cu privire la ali
mentație și nutriție". în cuvîntarea 
sa, delegatul peruan a subliniat că 
înlăturarea crizei de alimente din 
regiune necesită restructurări econo
mice și sociale și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
El a relevat importanța deosebită pe 
care o prezintă stabilirea de meca
nisme și politici care să permită na
țiunilor exercitarea suveranității rea
le asupra resurselor lor naturale și 
să garanteze controlul permanent și 
pe termen lung asupra surselor de 
nutriție.

Reprezentantul Cubei a relevat că 
subalimentația pe continentul latino- 
american este generată de nejusta 
distribuire a bogăției, și a expus, 
totodată, principalele măsuri luate in 
Cuba pentru îmbunătățirea situației 
alimentare și pentru scăderea indice
lui mortalității infantile, care în 
prezent este cel mai coborît din Ame
rica Latină.

Reprezentantul Salvadorului a ară
tat că principala cauză a fenomene
lor negative dezbătute la conferință 
o constituie deficiențele structurilor 
economice și sociale. Delegatul din 
Trinidad-Tobago a apreciat că, prin 
modelele de consum străine, adesea 
a fost neglijată producția de alimen
te tradiționale. El a evidențiat preo
cupările vizind combaterea depen
denței în materie alimentară.

SITUAȚIA DIN LIBAN»
BEIRUT 28 (Agerpres). — Succe

siunea președintelui Suleiman Fran- 
gieh, actualul președinte al Li
banului, transmite Agenția France 
Presse. s-a precizat miercuri. ■ în 
urma luărilor de poziție ale unora 
dintre principalele părți aflate în 
conflict.

Intr-o declarație făcută de Pierre 
Gemayel, liderul partidului „Falan
gele Libaneze", la sfîrșitul unei în
trevederi cu Camille Chamoun. pre
ședintele Partidului Național Libe
ral. a arătat că va susține candidatura 
lui Elias Sarkis, guvernator al Băncii 
Centrale propus de primul ministru 
Rashid Karame.

La rindul său, Kamal Joumblatt, 
liderul Partidului Socialist Progre
sist, a avertizat că gruparea progre
sistă va boicota sesiunea parlamen
tului in cazul în care candidații la

postul de șef al statului nu-și vor 
defini atitudinea față de programul 
de reforme politice și sociale desti
nat să ducă la înlăturarea cauzelor 
războiului civil din Liban. Joumblatt 
reproșează autorităților constituționa
le ale țării, îndeosebi președintelui 
Camerei Deputaților, Kamel El Assad, 
de a fi grăbit ținerea alegerilor, 
neacordînd, astfel, eventualilor can
didați timpul necesar de a se pro
nunța asupra reformelor pe care stin
gă vrea ca viitorul șef al statului să 
le adopte.

In ciuda acordului de încetare a 
focului, miercuri s-au înregistrat din 
nou tiruri de artilerie în vechiul cen
tru comercial al Beirutului. Funcțio
narii poștali au anunțat că. în cazul 
in care nu se va pune capăt bombar
damentelor în cartierul poștei cen
trale, ei își vor suspenda activitatea.

Manifestări consacrate aniversării
creării P. C. R.

MOSCOVA 28 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul ce
lei de-a 55-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român, la am
basada României în U.R.S.S. a fost 
organizată, la 28 aprilie, o conferință 
de presă.

Au participat redactori ai organe
lor centrale de partid și altor pu
blicații sovietice, ai agențiilor de 
presă, radioului și televiziunii, func
ționari ai M.A.E. al U.R.S.S.. repre
zentanți ai Asociației de Prietenie 
Sovieto-Române.

Despre semnificația evenimentu
lui a vorbit Gheorghe Badrus, am
basadorul țării noastre la Moscova.

PEKIN 28 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român, la ambasada 
țării noastre din Pekin a avut loc, la 
28 aprilie, o conferință de presă la 
care au participat reprezentanți ai 
departamentului presei din Ministe
rul Afacerilor Externe, din partea 
ziarului „Jenminjibao", alte cadre de 
conducere și reprezentanți ai orga
nelor de presă centrale și ai Radio
difuziunii.

Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
țării noastre, a vorbit despre semni
ficația acestui eveniment istoric din 
viața poporului nostru.

Autoritățile spaniole au interzis manifestările 
oamenilor muncii cu prilejul zilei de 1 Mai

MADRID 28 (Agerpres). — Auto
ritățile spaniole au interzis orice 
demonstrații și întruniri neautorizate 
în zilele următoare, inclusiv în ziua 
de 1 Mai. In legătură cu aceasta, 
Ministerul de Interne a avertizat că 
va face uz de toate împuternicirile 
sale pentru a nu permite „încălcarea 
ordinii publice".

După cum relatează agențiile de 
presă, comisiile muncitorești lansa
seră un apel prin care chemau oa
menii muncii și familiile lor să or
ganizeze o întrunire pașnică în ziua

de 1 Mai, intr-un parc din centrul 
Madridului.

★
Autoritățile spaniole au arestat, 

sîmbăta trecută, sub pretextul de 
„activitate subversivă", un număr 
de 54 de persoane din provincia 
Grenada, care pregăteau manifesta
țiile oamenilor muncii pentru 1 Mai. 
După cum s-a precizat, cei arestați 
au fost obligați marți la plata unor 
amenzi a căror valoare variază între 
15 000 și 100 000 pesetas. In total, 
amenzile aplicate se ridică la peste 
un milion pesetas.
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agențiile de presă
încheierea convorbirilor 

ungaro-cehoslovace. La Bu- 
dapesta au luat sfirșit convorbirile 
între Gyorgy Lazar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, și 
Lubomir Strougal. președintele Gu
vernului R.S. Cehoslovace. Au fost 
abordate probleme ale lărgirii legătu
rilor bilaterale și s-au discutat pro
bleme internaționale actuale.

Ministrul agriculturii al 
S.U.R., Earl Butz, a făcut o vizită 
la Sofia, unde a avut convorbiri cu 
Todor Jivkov și alți copducători de 
stat bulgari în legătură cu posibili
tățile de extindere a relațiilor eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
cele două țări.

Un protocol al schimburi
lor comerciale între Uniunea 
Sovietică și R.A. Egipt pe anul 1976

a fost semnat la Moscova de N. Pa- 
tolicev, ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., și Zakaria Tawfik Abdel 
Fattah, ministrul comerțului și apro
vizionării al Egiptului.

La Fraga s_au ^nc^ie'a*: lucră
rile ședinței comune a Camerei Po
porului și Camerei Națiunii ale A- 
dunării Federale a R.S. Cehoslovace. 
Au fost votate legile cu privire la 
planificarea teritorială și funcționa
rea activității de construcții, la a- 
viația civilă și au fost ratificate u- 
nele înțelegeri internaționale Înche
iate în ultimul timp de statul ceho
slovac.

Veniturile bugetare ale 
R.P.D. Coreene în 1975 au dePă- 
șit cu un procent totalul planificat, și 
cu 15,7 pe cele din 1974, iar chel
tuielile au reprezentat 98,7 Ia sută 
din cele planificate, se arată în ra
portul ministrului de finanțe prezen-

CAIRO

Proiecte de
Valorificarea pămân

turilor deșertice se în
scrie între preocupări
le centrale ale guver
nului egiptean pe pla
nul dezvoltării econo
mice. O vastă acțiune 
de transformare a de
șertului a început, cu 
ani în urmă, la vest de 
delta Nilului, in re
giunea Al Tahrir. Prin 
munca fără preget a 
omului, pe locurile al
tădată pustii se întind 
astăzi livezi și plan
tații.

Recent, presa din 
Cairo a anunțat înce
perea unei noi ofensi
ve împotriva deșertu
lui. Președintele An
war El Sadat a făcut 
o primă vizită la Borg 
El Arab, în regiunea 
Deșertului occidental,

fertilizare a
pentru a examina, la 
fața locului, citeva 
proiecte de importan
ță deosebită pentru e- 
conomia națională. în
tre altele, a fost vizi
tat amplasamentul noii 
localități care va fi 
construită în apropiere 
de Alexandria, pe țăr
mul Mediteranei, și 
care se va întinde pe 
o suprafață de 100 000 
de feddani. Pe cuprin
sul ei vor lua ființă 
întreprinderi indus
triale, numeroase așe
zăminte social-cultu- 
rale. Localitatea va 
avea în prima etapă 
circa 50 000 de locui
tori, urmînd să ajungă 
în următoarele două 
decenii la 300 000.

Noul proiect consti
tuie doar o parte din-

deșertului
tr-un plan de punere 
în valoare a întregii 
coaste de nord-vest a 
Egiptului, pînă la gra
nița cu Libia. Prin iri
gații și acțiuni de fer
tilizare, vor fi in
tegrați agriculturii 
167 000 de feddani.

Trecerea la realiza
rea noului proiect este 
salutată cu satisfacție 
de presa egipteană. 
„De acum — scrie „Al 
Ahram" — este nece
sar și urgent pentru 
noi să ne gîndim la o 
nouă hartă economică 
a Egiptului, care să 
cuprindă și regiunile 
qeșertice".

Nicolae N. LUPU

DELHI

Convorbiri economice româno-indiene
DELHI 28 — Corespondentul A- 

gerpres transmite ; Ministrul indus
triei metalurgice, Neculai Agachi, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă româno-indiană de coope
rare economică, tehnică și științifică, 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
Delhi, a avut convorbiri cu D. P. 
Chattopadhyaya, ministrul comerțu
lui, P. C. Sethi, ministru pentru chi
mie și îngrășăminte chimice, Chan- 
drajit Yadav, ministrul oțelului și 
minelor, T. A. Paj, ministrul aprovi
zionării industriale și civile, H. M. 
Trivedi, ministru de stat pentru na
vigație și transporturi, precum și

cu Y. B. Chavan, ministrul afaceri
lor externe.

D. P. Chattopadhyaya a salutat 
primirea României în „Grupul celor 
77“ și și-a exprimat dorința ca India 
și România să dezvolte cooperarea 
lor cu celelalte țări în curs de dez
voltare.

în cadrul întîlnirii, au fost trecute 
în revistă aspecte privind realizarea 
prevederilor acordului comercial și 
de plăți pe termen lung (1976—1980) 
între România și India, ale cooperă
rii bilaterale într-o largă sferă eco
nomică.

LIBREVILLE

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-gaboneze 
de cooperare economica și tehnica

LIBREVILLE 28 (Agerpres). — In 
capitala Republicii Gaboneze au în
ceput lucrările primei sesiuni a co
misiei mixte guvernamentale româ
no-gaboneze de cooperare economică 
și tehnică. Comisia va examina sta
diul dezvoltării relațiilor economice 
dintre cele două țări, modul în care 
se îndeplinesc înțelegerile convenite 
în timpul vizitei șefului statului 
gabonez în țara noastră, în iunie 
1975, și va stabili noi măsuri în ve
derea dezvoltării în continuare a

relațiilor bilaterale de cooperare 
economică.

Delegația română este condusă de 
Nicolae Ionescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, iar delegația gaboneză 
de Jean Franțois Ntoutoume, minis
tru, consilier personal al președin
telui republicii, însărcinat cu coor
donarea afacerilor economice și fi
nanciare.

A luat parte Porfir Negrea, amba
sadorul țării noastre la Libreville.

transmit:
lor nemembre care vor fi invitate să 
trimită observatori la a XlX-a sesiu
ne a Conferinței generale a organi
zației. programată să se desfășoare 
la Nairobi în toamna acestui an.
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tat în cadrul actualei sesiuni a A- 
dunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene. Principalele domenii în care 
au fost utilizate alocațiile bugetare 
destinate dezvoltării economice au 
fost construcțiile capitale, industria/ 
agricultura, transporturile și pescui
tul.

Primul ministru al Noii 
ZOOlandO, ^°'3er*; Muldoon, a so
sit, miercuri seara, la Pekin, într-o 
vizită oficială în R.P. Chineză, la 
invitația guvernului acestei țări. 
Oaspetele a fost întimpinat la aero
port de premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Hua Kuo-fen, 
ministrul afacerilor externe, Ciao 
Kuan-hua, și alți membri ăi guver
nului chinez.

Președintele Braziliei, Er- 
nesto Geisel, și-a încheiat vizita o- 
ficială întreprinsă în Franța. El a 
avut mai multe runde de convorbiri 
cu președintele Valery Giscard d’Es- 
taing în probleme ce privesc rela
țiile economice între cele două țări, 
precum și o serie de aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Vizita pe care urma s-o 
efectueze la flccra *a«etarul 
de stat af S.U.A. Henry Kissinger, a 
fost anulată — anunță agenția de 
presă ghaneză. Știrea a fost confir
mată la Washington de un purtător 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat.

La Sofia a *ost semnat de 
Nicolae Mihai, președintele „Centro- 
coop“, și Stoian Siulemezov, pre
ședintele „Centrokoopsoiuz", acordul 
de colaborare dintre cele două orga
nizații pe perioada 1976—1980. Acor
dul prevede dezvoltarea schimburilor 
de mărfuri între organizațiile coope
ratiste din România și Bulgaria, 
schimbului de experiență, de docu
mentații tehnico-științifice etc.

Consiliul executiv al 
UNESCO a decis înscrierea Repu
blicii Populare Angola pe lista state-

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a inaugurat Con
gresul mondial de anestezie, la care 
iau parte specialiști din numeroase 
țări. Din România participă dr. 
Mircea Nicolae. Comunicările sale în 
plenul conferinței au fost primite cu 
deosebit interes, bucurîndu-se de a- 
precieri elogioase din partea partici- 
panților la congres.

Reuniunea privind viito
rul teritoriului Belize (fostul 
Honduras britanic), care a avut loc 
luni și marți la New Orleans, cu 
participarea plenipotențiarilor din 
Belize, Marea Britanie și Guatemala, 
s-a încheiat fără ca participanții să 
poată ajunge la un acord. O nouă 
rundă de convorbiri va avea loc pină 
la finele anului în curs.

Noii negociatori ai ce,or 
două comunități cipriote, Tasos 
Papadopoulos — reprezentantul ci- 
prioților greci, și Urnit Suleyman 
Onan — delegatul ciprioților turci, 
se vor întilni pentru prima dată la 
sfirșltul acestei săptămini — relatea
ză agenția France Presse, citind sur
se din Nicosia.

La Genevaa avut 10c’ miercuri> 
o nouă rundă de convorbiri sovieto- 
americane în cadrul tratativelor pri
vind limitarea înarmărilor strategi
ce — anunță agenția T.A.S.S.

„Cosmos-815".In u.r.s.s. 
a fost lansat, miercuri, satelitul arti
ficial „Cosmos-815", informează a- 
genția T.A.S.S. Aparatura instalată la 
bordul lui „Cosmos-815" funcționea
ză normal.

• FIANIT -UN MINE
RAL AL VIITORULUI. 
El s-a născut în laboratoarele 
Institutului de fizică „P. Lebe
dev" al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. (denumirea prescurtată 
în limba rusă FIAN, de unde și 
.numele de fianit). In institut se 
efectuau experiențe pentru crea
rea unor noi materiale necesare 
tehnicii laserilor. în acest scop, 
într-o instalație specială; cu a- 
jutorul curenților de înaltă frec
vență, se topeau oxizi, cărora li 
se adăugau diverși coloranți. In 
timpul uneia din aceste expe
riențe s-a născut fianitul, care 
s-a dovedit un excelent mate
rial pentru confecționarea len
tilelor, prismelor, elementelor 
laser și altor piese optice.

• „FRA DIAVOLO". 
In Italia se bucură de mult suc
ces un volum recent care își 
propune să reconsidere figura 
faimosului haiduc italian Mi
chele Pezza, supranumit și „Fra 
Diavolo". Istoriografia veche l-a 
prezentat ca pe un simplu til- 
har de drumul mare. în reali
tate, arată autorii reconsideră
rii. a fost un apărător al pătu
rilor sărace, un patriot ce s-a 
ridicat împotriva ocupației bo- 
napartiste asupra unei părți a 
Italiei. Capturat, în cele din 
urmă, el a fost spînzurat de au
toritățile regimului bonapartist, 
isprăvile sale fiind și astăzi po
vestite în popor. Volumul amin
tit ratifică, într-un fel, verdic
tul popular, care l-a considerat 
întotdeauna pe „Fra Diavolo" 
ca apărător al celor mulți și o- 
bidiți.

• PERDELE CONTRA 
EXPLOZIILOR. Exploziile 
provocate la Londra de către 
extremiștii nord-irlandezi au 
determinat o întreprindere tex
tilă să realizeze un tip special 
de perdele, dintr-un material 
dur și deosebit de elastic, me
nite să împiedice pătrunderea 
în încăperi a cioburilor de sti
clă. Un număr de instituții au 
și achiziționat asemenea „per
dele de siguranță", care se 
bucură de o căutare crescîndă.

BRUXELLES

Așa cum este cunoscut, rezultatele 
alegerilor parlamentare din Portu
galia au reconfirmat opțiunile po
porului portughez în direcția conso
lidării procesului de transformări în
noitoare. inițiat prin înlăturarea dic
taturii fasciste la 25 aprilie 1974. Atit 
calculul aritmetic al rezultatelor 
scrutinului, cit și «tendințele generale 
pe care le reflectă arată că la pri
mele alegeri libere după aproape 
cinci decenii de dictatură fascistă, 
poporul portughez a votat, intr-o 
majoritate netă, pentru forțele de 
stingă, pentru o politică de transfor
mări progresiste, de dezvoltare eco
nomică și socială. Intr-adevăr, parti
dele de stingă, luate împreună, dis
pun de o majoritate substanțială in 
Adunarea Republicii, respectiv de 
146 de mandate din 263. Pe bună 
dreptate, Comisia Politică a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Portughez apreciază aceste rezultate 
ca un pas decisiv către consolidarea 
unui sistem democratic, stabil, de li
bertate și progres social.

Acest succes apare cu atit mai im? 
portant dacă se ține seama de con
dițiile in care s-au desfășurat alege
rile. Realitățile vieții social-politice 
din Portugalia în perioada premer
gătoare alegerilor au evidențiat în
cercări intense ale cercurilor de 
dreapta, ale forțelor reacțiunii in
terne, sprijinite și din exterior, de 
a declanșa o ofensivă împotriva stin- 
gii, a partidelor democratice, in pri
mul rind împotriva comuniștilor. Fo
losind pozițiile importante pe care 
le dețin in sfera economică, in do
meniul presei și al celorlalte mijloace 
de comunicare in masă, cercurile de 
dreapta au desfășurat o furibundă 
țampanie anticomunistă. In unele 
regiuni ale țării, unde, in virtutea 
unui șir de factori, moștenirea celor 
cinci decenii de dominație fascistă a 
lăsat o amprentă mai puternică, 
partidul comunist a fost nevoit să 
acționeze in condiții de cvasi-ilega- 
litate; în aceste regiuni mitingurile 
electorale ale P.C.P. au fost atacate 
de forțele de dreapta, s-au săvirșit 
atentate împotriva comuniștilor. Este 
limpede că in aceste regiuni — așa 
cum arată Declarația P.C.P. — a fost 
prejudiciată exprimarea liberă a 
voinței poporului, impiedieîndu-se ca 
votul să reflecte cu fidelitate aspi
rațiile maselor populare.

în aceste împrejurări apare cu atit 
mai remarcabil faptul că Partidul 
Comunist și-a întărit pozițiile, obți- 
nind un total sporit de voturi și de

mandate față de precedentele ale
geri, cele pentru Adunarea Consti
tuantă. Deosebit de substanțial a 
fost procentajul de voturi obținute de 
P.C.P. și, în general, de forțele^tîngii 
în marile centre urbane și în zonele 
industriale din Lisabona, Setubal și 
Porto, precum și în regiunile în 
care s-a înfăptuit reforma agrară. De 
pildă. în districtele Beja și Evora 
din Alentejo,_ regiune unde reforma 
agrară a cunoscut cea mai largă apli-

Alegerile pentru Adunarea Legis
lativă, ca, de altfel, întreaga desfă
șurare a evenimentelor de pînă 
acum din Portugalia, confirmă nece
sitatea imperioasă a unității de ac
țiune dintre forțele progresiste, de
mocratice ale țării — în primul rind 
unitatea de acțiune a clasei munci
toare, a partidelor comunist și socia
list, unitatea dintre acestea și militarii 
patrioți din cadrul Mișcării Forțelor 
Armate. In măsura în care și-a gă-

democratice. Propria experiență a 
țării noastre a învederat că răstur
narea dictaturii fasciste și inaugu
rarea cu succes a procesului revo
luționar s-au realizat — așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvîntarea rostită cu 
prilejui vizitei întreprinse în Româ
nia în iunie 1975 de președintele Re
publicii Portugalia, Francisco da 
Costa Gomes — „printr-o largă coo
perare a tuturor forțelor democratice

Rezultatele alegerilor din Portugalia confirmă un adevăr general-valabil: 

“ iwTĂTirroRw^ 
cerință fundamentală

a consolidării cuceririlor revoluționare
care, comuniștii au întrunit pînă la 
44 la sută din voturi. Aceste pro
grese demonstrează sprijinul pe care 
păturile sociale cele mai dinamice și 
mai active in desfășurarea procesu
lui revoluționar ii acordă Partidului 
Comunist, hotărîrea lor de a apăra 
și consolida cuceririle obținute.

Se poate, astfel, aprecia că alege
rile parlamentare dau expresie voin
ței majorității poporului portughez 
de a păși înainte pe drumul deschis 
prin înlăturarea acum doi ani a re
gimului fascist, de a bara calea ori
cărei reîntoarceri la trecut, de a asi
gura dezvoltarea Portugaliei pe calea 
democrației și progresului social.

Desigur, aceste rezultate ar fi 
putut fi și mai concludente, iar su
perioritatea forțelor stîngii s-ar fi 
afirmat și mai puternic dacă aceste 
forțe ar fi acționat in unitate ; se 
poate aprecia că tocmai lipsa unită
ții acestora a făcut ca rezultatele 
alegerilor să nu fie întru totul pe 
măsura voinței și aspirațiilor po
porului portughez, a făcut posibil ca 
unele formațiuni politice de dreapta 
să înregistreze anumite avansuri.

sit realizare, această unitate s-a do
vedit temelia pe care s-a dezvoltat 
procesul revoluționar, factorul esen
țial care a zădărnicit diferitele în
cercări ale reacțiunii de a-și redo- 
bindi pozițiile pierdute. Fără îndo
ială că această unitate ar reprezenta 
și pe viitor garanția consolidării cu
ceririlor obținute de popor, a dezvol
tării democratice a țării.

De altfel, este un adevăr demon
strat pe plan generai, de întreaga 
experiență istorică a mișcării munci
torești, că forțele stingii se afir
mă cu atit mai puternic cu cit reali
zează o colaborare mai strînsă, ac
țiuni comune, unitare ; în același 
timp, aceeași experiență istorică . a 
demonstrat că scindarea forțelor 
stingii dăunează întotdeauna intere
selor fundamentale ale întregului po
por, că acțiunile îndreptate împotriva 
comuniștilor se întorc în cele din 
urmă împotriva tuturor forțelor de
mocratice, favorizează activitățile 
subversive ale cercurilor de dreapta, 
ale reacțiunii și imperialismului.

Poporul român cunoaște bine im
portanța unității forțelor progresiste,

naționale, prin unitatea între comu
niști și socialiști — care a consti
tuit factorul primordial al succesului 
întregii noastre activități — prin 
unitatea cu alte forțe democratice 
naționale, cu partidele de atunci, 
prin colaborarea strînsă cu armata, 
cu comandamentul suprem".

Aceste considerente au fost clar 
formulate și cu prilejul vizitei 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Portugalia în octombrie 
1975, in întîlnirile și contactele cu 
liderii politici portughezi. Astfel, în 
comunicatul întîlnirii cu Alvaro 
Cunhal, secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez, se arată că 
în timpul convorbirii s-a subliniat 
însemnătatea unirii tuturor forțelor 
muncitorești, progresiste, democra
tice și patriotice pentru a se realiza 
o dezvoltare liberă și independentă 
a Portugaliei, pentru consolidarea 
cuceririlor revoluționare, pentru con
struirea unei vieți noi, care să asi
gure fericirea și bunăstarea oame
nilor muncii, progresul poporului 
portughez pe calea socialismului.

De asemenea. în comunicatul în
tîlnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu Mario Soares, secretar general al 
Partidului Socialist Portughez, se 
arată că în cursul schimbului de 
păreri s-a subliniat necesitatea 
înțelegerii și acțiunii unite a tutu
ror partidelor și forțelor politice 
care se pronunță pentru înaintarea 
poporului portughez pe o cale nouă, 
liberă și independentă, pentru uni
rea pe o platformă comună a munci
torilor, țăranilor, intelectualității, pă
turilor mijlocii și a altor categorii so
ciale împreună cu forțele armate, 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului portughez, pentru democra
ție și socialism.

în această lumină apare cu atit 
mai importantă poziția Partidului 
Comunist Portughez, care, subliniind 
că rezultatele alegerilor au creat 
condițiile unei majorități de stingă 
în Adunarea Legislativă, s-a pronun
țat pentru crearea unui guvern cu 
participarea socialiștilor și comuniști
lor, îneît superioritatea forțelor stîn
gii să-și poată găsi astfel o mate
rializare efectivă. In legătură cu 
aceasta se cuvine a fi subliniat 
ca pozitiv faptul că secretarul gene
ral al Partidului Socialist Portughez, 
Mario Soares, a declarat că se pro
nunță împotriva unei colaborări, în 
cadrul viitorului guvern, cu forma
țiunile politice de dreapta ; in același 
timp, este de constatat că opțiunea 
de a forma un guvern fără partici
parea comuniștilor nu va putea să nu 
se repercuteze și să nu afecteze sta
bilitatea viitorului guvern, necesară 
pentru traducerea în viață a aspi
rațiilor poporului portughez de pro
gres economic și social.

Poporul român, prieten sincer, de 
nădejde al poporului portughez, de 
care se simte legat prin multiple afi
nități și față de care și-a manifestat 
întotdeauna solidaritatea — atit în 
perioada întunecată în care acesta 
lupta împotriva dominației fasciste, 
cit și în anii din urmă, ai construi
rii unei Portugalii noi — ii urează 
deplin succes în Înfăptuirea aspira
țiilor sale fundamentale și își expri
mă speranța că necesitatea unității 
tuturor forțelor progresiste, democra
tice. populare va găsi o largă înțe
legere și se va afirma pe scena vie
ții politice portugheze, potrivit inte
reselor vitale și voinței de libertate, 
independență, democrație și progres 
ale maselor largi ale poporului.

V. A1EXANDRESCU

In țările Pieței comune— 
șomajul se menține 

la cote ridicate
Un intelectual, ajuns șomer, ca atl- 

țla alții din breasla sa, adresa zia
rului bruxellez „Libre Belgique" o 
scrisoare în care arăta cu amărăciu
ne că a cheltuit întreaga sa agonisea
lă „pe chemări telefonice, timbre 
poștale, călătorii la Anvers, la Char
leroi, la Paris, Koln, în Olanda, El
veția, chiar și în Anglia" în căutarea 
unei slujbe.

Semnatarul, scrisorii este din Bel
gia, țară în care există aproape un 
sfert de milion de șomeri, număr 
relativ scăzut în comparație cu cei ce 
caută de lucru în alte țări vest- 
europene. Nu de mult, intr-un comu
nicat al serviciilor de statistică ale 
Pieței comune se arăta că cele nouă 
țări ale C.E.E. numără în jurul a 5.7 
milioane de șomeri totali. Comunica
tul nota cu timidă satisfacție tendin
ța către o ușoară scădere a număru
lui celor lipsiți de slujbă în unele 
țări, ca R. F. Germania, Fran
ța și Olanda. Dar observatorii 
obișnuiți cu jocul, uneori înșelător, 
al cifrelor, au făcut observația că 
statisticile se bizuie pe date ce se 
opresc la sfirșltul lui ianuarie (cazul 
Franței și Luxemburgului), cind si
tuația era mai bună, precum și pe 
stări de lucruri incerte (cazul Italiei, 
unde nu se dispune de cifre ulteri
oare sfirșitului lui decembrie 1975). 
Fără să se conteste valabilitatea da
telor oficiale, faptul rămîne fapt : 
aproape șase milioane de oameni al 
muncii fizice și intelectuale sînt, în 
țări dintre cele mai dezvoltate ale 

\ Europei occidentale șomeri, căutînd 
' zadarnic de lucru.

Pe țări, situația se prezintă astfel 1 
R. F. Germania — 1 343 723 șomeri 
totali : Anglia — 1 304 416 : Italia — 
1 164 300 : Franța — 1 017 356 etc. In 
Anglia, din februarie 1975 pînă în 
februarie 1976, șomajul a înregistrat 
o creștere de 66 la sută. în Belgia, 
în decursul aceleiași perioade, numă
rul șomerilor a crescut cu 72 904 per
soane. Nici un semn nu arată că fo
losirea forței de muncă în țările res
pective ar tinde spre o îmbunătățire. 
Dimpotrivă, potrivit recentei analize 
a Confederației europene a sindica
telor, în pofida unui posibil spor al 
producției în acest an, „șomajul va 
continua să crească în cea mai mare 
parte a țărilor vest-europene".

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

• TUNEL VULCANIC. 
Un grup de exploratori brita
nici au identificat în Kenya, în 
regiunea dealurilor Chyulu, la 
peste 200 km est de Nairobi, 
ceea ce se consideră a fi cea 
mai mare cavitate de natură 
vulcanică din lume. Imensul tu
nel subteran, — peste 11 km 
lungime și 500 m adincime — 
s-a format în urma unei erupții 
apreciate a fi avut loc acum 
circa 1000 de ani și este com
plet lipsit de apă.

• PĂMÎNTURI SMUL
SE MĂRII. Ca urmare a unor 
lucrări de îndiguire ce urmează 
să se execute in Marea Nordu
lui, în fața coastelor landului 
vest-german Schleswig-Holstein, 
suprafața acestuia va crește cu 
5 600 hectare. Insula Nordstrand, 
astăzi legată de litoral doar cu 
un dig deasupra căruia trece o 
șosea, va deveni parte a uscatu
lui continental. Pentru efectua
rea acestui proiect se vor con
strui diguri in lungime totală 
de 17 km. Pămintul smuls mării 
va fi inclus in circuitul agricol.

• CEL MAI SCUMP 
PRODUS DIN LUME. 
La bursa valorilor produselor 
radioactive, „Californium — 
252“ figurează în fruntea listei : 
un gram din acest material cos
tă 50 de milioane de franci 
francezi. Motivul pentru care 
costă atît de scump se dato
rează dificultăților de produ
cere. în 10 ani S.U.A. au obți
nut doar 3 grame > de materie. 
Acest radioizotop artificial, 
izolat cu 25 de ani în urmă, are 
numeroase întrebuințări care 
merg de la cercetarea științifi
că la medicină și industrie. Iată 
doar citeva din acestea : cali- 
forniumul poate fi utilizat pen
tru radiografierea avioanelor în 
vederea evidențierii unor even
tuale fisuri ale metalelor, poate 
controla calitatea oțelului, ci
mentului, se utilizează în pros
pecțiunile miniere, asigură de
marajul reactoarelor atomice etc.

• ZGOMOTUL Șl PO
LITEȚEA. Este unanim recu
noscut efectul nociv pe care îl 
are poluarea sonică asupra să
nătății omului. Că ea poate să-l 
influențeze însă comportamen
tal, în relațiile sale cu semenii, 
este o concluzie nouă, la care a 
ajuns profesorul american Lan
ce Canon în urma unui șir de 
experiențe. Un zgomot intens și 
susținut, afirmă profesorul, poa
te modifica un om într-atit. in
cit să-i înăbușe, practic, perso
nalitatea ; asemenea zgomote 
declanșează impulsuri antisocia
le, anulind politețea, amabilita
tea, spiritul de bunăvoință — 
pe scurt, acele calități indispen
sabile unei conviețuiri civili
zate.

• DESCOPERIREA U- 
NUI NOU VIRUS AL 
HEPATITEI _ al treilea tip, 
virusul C — a putut fi izolat și 
fotografiat cu ajutorul micro
scopului electronic. Această des
coperire a fost comunicată în 
cadrul lucrărilor unui congres 
medical care se desfășoară la 
Wiesbaden (R.F.G.), de profeso
rul Friedrich Deinhardt. El a 
precizat că realizarea unor vac
cinuri pentru imunizarea împo
triva virusurilor „hepatitei-A“, 
transmisă pe cale alimentară, și 
al „hepatitei-C“ nu va putea 
avea loc înainte de sfîrșitul a- 
cestui deceniu. Virusul „hepa- 
titei-C“ a fost identificat re
cent, pentru prima dată, la un 
bolnav internat într-un spital 
din Chicago.
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